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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen oululaisten lukiolaisnuorten käsityksiä suomen kie-

len murteista. Tutkimukseni esikuvana on Marjatta Palanderin (2011) laaja-alainen tutki-

mus Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsityksiä. Tutkimukseni informantteja ovat Oulun 

normaalikoulun lukion toisen vuosikurssin opiskelijat, joille olen kuunteluttanut eri mur-

teita puhuvien henkilöiden puhenäytteitä ja selvittänyt siten heidän käsityksiään mur-

teista.  

 

Palanderin (2011) mukaan hänen tekemiensä tutkimusten perusteella voidaan hahmottaa 

suomalaisten murrekäsityksiä yleisesti, mutta Palander (2011: 20) peräänkuuluttaa myös 

paikallisia ja alueellisia erikoistutkimuksia. Tämä pro gradu -tutkielma tarkentaa Palan-

derin (2011) luomaa yleiskuvaa suomalaisten murrekäsityksistä Oulun seudun näkökul-

masta. Oulun alueella ei ole vielä tehty vastaavanlaista tutkimusta. Palanderin tutkimuk-

sesta poiketen käytän tässä tutkimuksessa kuuntelutestimetodia. Kuuntelutestien avulla 

voidaan saada tietoja sellaisista puhujien mielteistä, joita ei muuten saataisi esiin (Vaat-

tovaara 2009: 33). Lisäksi tämä tutkimus on mielenkiintoinen vertailukohde Anne Airis-

niemen (2018) pro gradu -tutkielmalle, joka on osittain samanlainen tämän tutkimuksen 

kanssa, mutta siinä informantteina ovat S2-kielenkäyttäjät.  Vertailen tämän tutkimuksen 

tuloksia sekä Palanderin (2011) että Airisniemen (2018) tutkimusten tuloksiin. 

 

Murteet herättävät runsaasti keskustelua ja kommentointia. Varsinaisten kielitieteilijöi-

den lisäksi myös maallikoiksi kutsutut ei-kielitieteilijät ovat kiinnostuneita kielestä ja 

murteista. Kansanlingvistiikaksi kutsuttu suuntaus, jota tämä pro gradu -tutkielmakin 

edustaa, on asettanut tutkimuskohteeksi tavallisen kielenkäyttäjän käsitykset kielestä. 

Kansanlingvistinen tutkimus on osoittanut, että maallikoiden mentaalinen kieli- tai mur-

rekartta ei välttämättä vastaa lingvistien tekemiä jäsennyksiä kielen variaatiosta. Siksi 

kielitieteilijöiden on hyödyllistä astua myös maallikoiden maailmaan ja kuroa umpeen 

näiden kahden maailman välistä kuilua. (Vaattovaara 2009: 26–27.) 
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Tässä käsillä olevassa tutkielmassa keskityn tutkimaan erityisesti sitä, miten hyvin oulu-

laisnuoret paikantavat eri murteita ja sitä, miten he arvioivat murteiden kauneutta ja ru-

muutta. Selvitän myös, miten hyvin oululaisnuoret tiedostavat kielensä murre-eroja ja 

vastaavatko heidän käsityksensä dialektologista tutkimustietoa. Tarkoituksenani on myös 

selvittää, miten maallikot arvioivat kuulemiaan murrenäytteitä. 

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja alustavat hypoteesit 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimusongelmana ovat siis oululaisnuorten murrekäsityk-

set. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

 

1. Miten oululaisnuoret tunnistavat murteita puhenäytteiden perusteella? 

2. Mitä murretta oululaisnuoret pitävät kauneimpana murteena? 

3. Mitä murretta oululaisnuoret pitävät rumimpana murteena? 

4. Miten murrenäytteitä arvioidaan? 

 

Oletuksena tämän tutkimuksen tutkimustuloksista minulla on, että oululaisnuoret tunte-

vat peräpohjalaiset murteet ja Kainuun murteen paremmin kuin itä- ja eteläsuomalaiset 

ikätoverinsa. On myös odotuksenmukaista, että kaakkoismurteet tunnetaan heikosti Ou-

lun seudulla. Arvelen oululaisnuorten pitävän omaa murrettaan kauneimpana itä- ja ete-

läsuomalaisten tapaan (Palander 2011: 133). Oletan, että Turun ja pääkaupunkiseudun 

murteita pidetään rumimpina murteina. Tämä olettamus perustuu Palanderin (2011) ja 

Vaattovaaran (2009) tekemiin tutkimuksiin suomen kielen rumimmasta murteesta. Siinä 

missä Palanderin (2011: 182) tutkimuksen mukaan itäsuomalaiset pitivät oman murteensa 

jälkeen kauneimpana muita itämurteita, uskon oululaisten pitävän oman murteensa jäl-

keen kauneimpina lähimurrealueiden murteita.  

 

 

1.3. Tutkimusaineisto ja informantit 

 

Aineiston olen kerännyt Oulun normaalikoulun lukion toisen vuoden opiskelijoilta 

1.12.2016. Tutkimukseeni on osallistunut kaksi lukion ryhmää, ja informantteja on yh-
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teensä 59. Informanteista 35 on poikaa ja 24 tyttöä. En kiinnitä tässä tutkimuksessa huo-

miota vastaajan sukupuoleen. Olen numeroinut informantit niin, että poikien tunnukset 

ovat p1–p35 ja tyttöjen t1–t24. Tunnuksia käytän esitellessäni aineiston tuloksia (ks. luku 

3).  

 

Olen valinnut tutkimukseni informanteiksi lukion toisen vuosikurssin opiskelijat useasta-

kin syystä. Palanderin (2011) tutkimukseen osallistuneet ovat olleet 20–30-vuotiaita hen-

kilöitä. Omaksi informanttiryhmäkseni olen kuitenkin valinnut lukiolaiset, sillä koen, että 

kuuntelutestit ja niihin liittyvät kyselylomakkeet on helppo teettää kokonaiselle ryhmälle 

yhdellä kertaa. Lukion kolmannen vuoden opiskelijat olisivat voineet olla ikänsä puolesta 

otollisin ryhmä tutkimukseeni, mutta omien opetuskokemusteni perusteella olen huoman-

nut heidän yleisen opiskelumotivaationsa olevan hieman matalalla loppuvaiheessa lukio-

opintojaan. Koen, että toisen vuoden lukio-opiskelijat voivat olla abiturientteja motivoi-

tuneempia osallistumaan tutkimukseeni. 

 

Kuuntelutestejä varten olemme Anne Airisniemen (2018) kanssa keränneet yhdessä mur-

renäytteitä, sillä Airisniemi on tehnyt vastaavanlaista tutkimusta maahanmuuttajien pa-

rissa. Puhenäytteiden antajat ovat kotoisin pääkaupunkiseudulta, Kainuusta, Tampe-

reelta, Lappeenrannasta, Pellosta, Turusta, Oulusta ja Sonkajärveltä Pohjois-Savosta. Ai-

risniemen tutkimuksessa ei ole ollut mukana Kainuun ja Lappeenrannan ääninäytteitä. 

Vaikka Oulun murteesta on tehty jo aiemminkin kansanlingvistisiä tutkimuksia, olen va-

linnut sen mukaan kuuntelutesteihin sillä perusteella, että kuuntelutestimetodilla ei ole 

aiemmin tutkittu käsityksiä Oulun murteesta. Kerron puhenäytteistä tarkemmin luvuissa 

2.3. ja 3.1. 

 

Kyselylomakkeessani (ks. liite 2) on kahdeksan sivua, joista ensimmäisellä sivulla selvi-

tetään vastaajan taustatietoja. Taustatiedoissa selvitetään paitsi vastaajan sukupuolta ja 

ikää, myös vastaajan entisiä asuinpaikkoja, kontakteja muualle Suomeen ja vanhempien 

synnyinseutuja. Lähes kaikki informantit ovat asuneet koko ikänsä Oulussa. Muutama 

kertoo syntyneensä ulkomailla.  Joku vastaaja ilmoittaa asuneensa aiemmin Helsingissä, 

yksi vastaaja taas Keminmaassa. Vastaajista puolet ilmoittaa puhuvansa Oulun murretta 

ja toiset puolet osittaista Oulun murretta. Nämä vastaajat kertovat esimerkiksi käyttä-

vänsä joitakin murresanoja tai puhuvansa Oulun murretta vähän.  
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Kyselylomakkeen ensimmäinen tehtävä on murteiden tunnistukseen liittyvä tehtävä. Olen 

kuunteluttanut informanteillani kahdeksan puhenäytettä, jotka he ovat sijoittaneet kyse-

lylomakkeessa olevaan karttaan. Samalla olen kysynyt heiltä perusteita puhenäytteen si-

joittamisesta valitsemalleen alueelle. Informantit ovat sijoittaneet kaikki kuullut puhe-

näytteet samaan karttaan. Kyselylomakkeeseen olen valinnut pelkistetyn Suomen kartan, 

johon on nimetty keskeisimpiä kaupunkeja ja paikkakuntia ympäri Suomea. Myös Airis-

niemi (2018) on käyttänyt omassa pro gradu -tutkielmassaan samaa karttaa.  

 

Murteiden paikantamiseen liittyvän tehtävän jälkeen olen kuunteluttanut koehenkilöillä 

puhenäytteet yksi kerrallaan uudestaan ja pyytänyt heitä arvioimaan puhujan puhetapaa 

heille antamillani asenneasteikoilla. Selvitän arvioita eri murteista Osgoodin skaalan 

avulla. Osgoodin skaalalla tarkoitetaan arviointiasteikkoa, jonka ääripäiden välille vas-

taus sijoitetaan. Olen valinnut tähän tutkimukseen viisiportaisen asteikon. Vastaaja on 

täydentänyt arvionsa semanttiselle asteikolle, jonka ääripäät ovat toistensa vastakohtia. 

Osgoodin skaalan etu on se, että sitä voidaan täyttää nopeasti eikä informanteilla ole 

kauaa aikaa harkita vastauksiaan (Garret 2010: 56). Osgoodin skaalan adjektiiviparit olen 

valinnut niin, että ne kuvailisivat mahdollisimman monipuolisesti eri murteita. Olen käyt-

tänyt hyödykseni Palanderin (2011) esittelemiä adjektiiveja murteista ja muita alan opin-

näytetöitä valitessani adjektiivipareja. 

 

Kyselylomakkeen viimeisellä sivulla on avoimia kysymyksiä. Avoimissa kysymyksissä 

olen pyytänyt informantteja vastaamaan kysymyksiin suomen kauneimmasta, rumim-

masta ja yleiskielisimmästä murteesta sekä selvittänyt lukiolaisten käsityksiä murre-

rajoista. Avointen kysymysten kokonaisuuden olen koostanut Palanderin (2011) tutki-

muksen haastattelukysymysten pohjalta.  

 

Olen teettänyt tutkimukseni pilottivaiheessa kuudelle henkilölle, jotka ovat eri-ikäisiä. 

Olen testannut puhenäytteiden, karttatehtävän ja Osgoodin skaalan toimimista yhdessä ja 

kysynyt pilottitutkimukseen osallistuneilta palautetta ja parannusehdotuksia tutkimusase-

telmaani. Olen tehnyt parannusehdotusten ja pilottivaiheessa saamieni vastausten poh-

jalta pieniä muokkauksia kyselylomakkeeseeni.  
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Aineistoa kerätessäni olen kertonut informanteille tutkimukseni tarkoituksen ja kertonut 

tutkimuksen aiheena olevan suomen murteet. Olen rohkaissut vastaajia kirjoittamaan vas-

tauksissa avoimesti omien ajatustensa pohjalta ja vastaamaan ensireaktionsa perusteella. 

Puhenäytteiden yhteydessä olen kertonut, että kaikissa puhenäytteissä puhutaan pääsy-

koetilanteesta. Olen myös kehottanut informantteja keskittymään siihen, miten asiat sa-

notaan. Lisäksi olen ohjeistanut suullisesti ja havainnollistavaa esimerkkiä näyttämällä, 

miten toivon heidän paikantavan puhenäytteet karttaan.  Olen myös sanonut, että he voi-

vat kirjoittaa näytteen numeron perään tarkan paikkakunnan, jos he osaavat paikallistaa 

puhenäytteen selvästi johonkin. Karttatehtävän yhteydessä olen kuunteluttanut kunkin 

puhenäytteen kahteen kertaan peräkkäin ja antanut informanteille pari minuuttia aikaa 

vastata kuhunkin kohtaan.  

 

Palanderin tutkimuksen aineisto on kerätty puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Pa-

landerin tutkimuksessa ei ole käytetty kuuntelutestejä, vaan informantit ovat hahmotelleet 

Suomen pitäjäkarttaan olettamansa suomen murrealueet.  Lisäksi informantit ovat vas-

tanneet kysymyksiin muun muassa murteiden esteettisyydestä, yleiskielisyydestä sekä 

omista murrekokemuksistaan. (Palander 2011: 24–26.) 

 

Palanderista (2011) poiketen olen halunnut käyttää tässä tutkimuksessa kuuntelutestejä. 

Etenkin Dennis Prestonin ja hänen jäljessään monien muiden kansanlingvistien käyttä-

män mentaalikarttamenetelmän rinnalla kansanlingvistiikassa on käytetty kuuntelutes-

tejä. Kuuntelutestien avulla voidaan päästä käsiksi mielteisiin, joista ei muuten saataisi 

tietoa. Puhujat voivat tehdä sosiaalisia ja alueellisia erottamisia hyvin hienosyisten ling-

vistien erojen ja yksityiskohtien perusteella. Maallikot pystyvät esimerkiksi erottamaan, 

missä määrin syntyperäisiä murteenpuhujat ovat tai tunnistamaan murteita pelkän into-

naation perusteella. (Vaattovaara 2009: 33–34.) Kuuntelutestimetodista kerron luvussa 

2.3. 

 

Tarkoituksenani on ollut saada kuuntelutestien avulla esiin asioita, jotka esimerkiksi men-

taalikarttametodilla voisi jäädä huomaamatta. Informantit kuulevat luonnollista puhetta, 

jonka perusteella he paikantavat ja arvioivat näytteitä. On mielenkiintoista tietää, minkä 

kielenpiirteiden perusteella informantit ovat paikallistaneet puhenäytteitä. Lisäksi on 

kiinnostavaa, miten puhenäytteistä tehdyt arvioinnit ja avointen kysymysten vastaukset 

eroavat toisistaan. Vertailen näitä vastauksia toisiinsa luvussa 4.5. Vaikka vastaajat eivät 
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olekaan piirtäneet tässä tutkimuksessa murremielikuvakarttoja, selvitän hieman oululais-

nuorten käsityksiä murrerajoista kyselylomakkeen avointen kysymysten viimeisissä ky-

symyksissä (ks. liite 2, tehtävä 3). 
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2. TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS 

 

Tämän tutkielman ensimmäisessä pääluvussa olen esitellyt tutkimusaiheeni, tutkimusky-

symykseni sekä esitellyt tutkimukseni aineiston. Tässä luvussa esittelen tutkielmani teo-

reettista taustaa. Kerron kansanlingvistiikan historiasta maailmalla ja Suomessa sekä 

aiemmista tutkimuksista alaluvussa 2.1. Kerron kielikäsityksistä alaluvussa 2.2. ja vii-

meisessä alaluvussa 2.3. tutkimukseni metodiikasta. 

 

 

2.1. Sosiolingvistiikka ja kansanlingvistiikka 

 

Pro gradu -tutkielmani on kansanlingvistinen, tarkemmin ottaen kansandialektologinen. 

Kansanlingvistiikka on yksi sosiolingvistiikan tutkimussuuntauksista, ja sen piirissä tut-

kitaan laajasti ei-kielitieteilijöiden tekemiä havaintoja kielenkäytöstä. Sosiolingvistiikan 

katsotaan syntyneen etenkin William Labovin työn tuloksena 1960-luvulla Yhdysval-

loissa. Tutkimusala on ollut alusta alkaen empiirinen eli havaintoon perustuva, missä on 

hyödynnetty myös tilastollisia menetelmiä. Sosiolingvistiikan keskeisenä havaintona on 

ollut se, kielellä on sosiaalinen rakenne eikä kielimuotojen vaihtelu ole kaoottista. (Nie-

minen 1999: 1–2.) Sosiolingvistiikka kuvaa kieltä sosiaalisena ilmiönä ja yrittää etsiä kie-

lenkäytön ja yhteiskunnan todellisuuden välisiä yhteyksiä. Se pyrkii siis selvittämään, 

mitä piilee kielen vaihtelun ja muuttumisen taustalla. (Nuolijärvi 2000: 14.) 

 

Suomessa sosiolingvistiikan katsotaan lähteneen liikkeelle Nykysuomalaisen puhekielen 

murros -hankkeesta, johon liittyvissä tutkimuksissa oli mukana lukuisia eri-ikäisiä ja eri 

koulutus- tai sosiaaliryhmiä edustavia miehiä ja naisia. 1970-luvulla Suomessa tutkittiin 

lähinnä kaupunkipuhekieliä, kun taas 1980- ja 1990-luvuilla tutkimusten painotus on ol-

lut maaseutupaikkakuntien kielessä. (Lappalainen 2001: 76.) 2000-luvulla sosiolingvisti-

nen tutkimus on uudistunut niin, että kielen muuttumista on voitu alkaa seurata reaaliai-

kaisin menetelmin. Kielenkäytön kontekstuaalinen tarkastelu vuorovaikutuksessa tuotet-

tavana ja uusinnettavana ilmiönä on yleistynyt Suomen lisäksi muuallakin maailmalla. 

Kaiken kaikkiaan suomalainen sosiolingvistiikka on uudistunut ja monipuolistunut 2000-

luvulla. Uudistumisen myötä haastattelumenetelmä ja siihen liittyvät kvantitatiiviset ana-
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lyysit saatetaankin alkaa mieltää vanhakantaisiksi tutkimusmenetelmiksi, kun taas kes-

kusteluaineistot ja laadulliset analyysit moderneiksi menetelmiksi. (Vaattovaara 2009: 

21–23.) 

 

Kansanlingvistiikka (engl. folk linguistics) on saanut alkunsa kansandialektologiaksi 

(engl. perceptual dialectology) kutsutusta tutkimussuuntauksesta, joka taas on keskitty-

nyt tutkimaan maallikoiden murrehavaintoja ja -käsityksiä. Merkittävänä kansandialek-

tologisen tutkimussuuntauksen vakiinnuttajana on ollut Dennis R. Preston. Ennen Pres-

tonia idea kansandialektologisesta tutkimuksesta on kuitenkin herännyt jo Hollannissa ja 

tätä myöhemmin Japanissa. 1980-luvulla Preston vakiinnutti kansandialektologisen tut-

kimusalan asemaa monipuolistamalla alan tutkimusmenetelmiä. (Palander 2001: 147–

148.) 

 

Kansanlingvistiikan klassikkoteoksena pidetään Nancy Niedzielskin ja Prestonin teosta 

Folk Linguistics (2000). Teoksessa pureudutaan maallikoiden kielinäkemyksiin kirjoitta-

jien omien tutkimusten valossa ja teoreettiselta suunnalta. Teoksessa nousee esille, 

kuinka tärkeää on tutkia maallikoiden kielikäsityksiä ja kritisoidaan sitä, kuinka kielen-

tutkimuksessa on ylenkatsottu tavallisen kielenpuhujan näkemyksiä. Tutkimukset ovat-

kin osoittaneet, että kansan näkökulmasta lähtevän tutkimuksen avulla voidaan ymmärtää 

kieliyhteisön jännitteitä ja tendenssejä syvemmin kuin pelkän variaation tarkastelulla. 

(Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 224 ja siinä mainitut lähteet.)  

 

Fennistiikassa kansanlingvistiikasta on kiinnostuttu 2000-luvulla. Vaikka Suomessa 

suuntaus on tuore, Vaattovaaran ja Soininen-Stojanovin (2006: 224) mukaan voidaan kui-

tenkin puhua jo kansanlingvistisestä traditiosta. Prestonin 1980-luvulla kehittämistä mur-

rekäsitysten tutkimuksista kansanlingvistinen tutkimus on laajentunut myös yleisempään 

kielitietoisuustutkimukseen (Mielikäinen & Palander 2014: 17). 

 

Kansanlingvistiikassa käytetään tavallisesta kielenkäyttäjästä termejä ei-kielitieteilijä, 

maallikko ja ei-lingvisti (Palander 2011: 13). Kielitieteilijät ja maallikot puhuvat kielestä 

eri tavoin. Kielentutkijalla on koulutuksensa puolesta luonnollisesti käytössään erilaisia 

menetelmiä ja tutkimustuloksia, joiden avulla hän voi muodostaa käsityksiä esimerkiksi 

kieliyhteisössä tapahtuvista muutosprosesseista. Maallikoilla taas ei ole tarvittavaa asian-
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tuntemusta puhua kielestä yhtä syvällisesti kuin lingvisteillä. Maallikko ei osaa välttä-

mättä erottaa kieltä ja sen puhujia toisistaan. On kuitenkin selvää, että niin kielitieteilijät 

kuin maallikotkin puhuvat kielestä ja sen variaatiosta. (Vaattovaara 2009: 30.)  

 

Suomessa kansanlingvistinen tutkimus on alkanut Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoissa 

1990-luvun lopussa (Mielikäinen & Palander 2014a). Suomessa kansanlingvistiikkaa on 

tehnyt tunnetuksi erityisesti Marjatta Palander, jonka tekemä kirja-arvio kansanlingvistii-

kan keskeisimmistä teoksista on julkaistu Virittäjässä vuonna 2001. Pian tämän jälkeen 

on julkaistu Marjatta Palanderin ja Aila Mielikäisen artikkeli Suomalaisten murreasen-

teista Sananjalassa vuonna 2002. Tähän saakka kansandialektologinen tutkimus onkin 

painottunut pitkälti itämurteisiin. (Vaattovaara 2009: 27.)  

 

Murreasenne- ja murretietoisuustutkimuksissa on keskitytty usein tutkimaan nuorten tai 

eri-ikäisten murrekäsityksiä ja havaintoja kotimurteesta tai omasta puhekielestä (esim. 

Arve 2002; Alpia 2003). Tämän jälkeen on tutkittu myös muuttajien murrehavaintoja ja 

-asenteita (esim. Makkonen 2003; Laine 2006), maalaisten ja kaupunkilaisten murrekäsi-

tyksiä (Könönen 2007) ja murrepiirteiden tiedostamista (Räsänen 2013). Viime vuosina 

kansanlingvistisiä tutkimuksia on ilmestynyt myös muissa suomalaisissa yliopistoissa, 

kuten Helsingissä (esim. Mikkola 2011; Vilhula 2012), Oulussa ja Turussa. (Mielikäinen 

& Palander 2014a: 19–20.) 

 

Helsingin yliopistossa Susanna Kokko (2010) on tutkinut kahden raahelaisen ikäluokan 

käsityksiä suomen murteista. Hän on tutkimuksessaan vertaillut lukiolaisten ja aikuisten 

käsityksiä siitä, vaikuttaako heidän murremaantieteellinen taustansa siihen, millaisiin 

murrealueisiin he jakavat Suomen ja mitä piirteitä he tunnistavat. Kokko on huomannut 

nuorten ja aikuisten välillä eroja. Aikuiset jakavat Suomen useampiin murrealueisiin kuin 

nuoret, ja heillä on omakohtaisia kokemuksia murteista nuoria enemmän. Toisin kuin ai-

kuiset, nuoret tekevät usein yksityiskohtaisempia, mutta epätäsmällisempiä huomioita 

murteista. (Kokko 2010: 154–155.) Oma murre vaikuttaa käsityksiin muista murteista 

siten, että oman murteen piirteitä ei huomata helposti vieraista murteista tai havainnoista 

ei ainakaan kerrota (Kokko 2010: 158). 

 

Oulussa on tutkittu aiemminkin oululaisten murrekäsityksiä ja -asenteita. Riika Vähälä 

(2005) on tutkinut oululaisnuorten käsityksiä Oulun seudun murteesta ja sitä, miten nämä 
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käsitykset vaikuttavat murrevarianttien tiedostamiseen ja suosimiseen. Myös Marjo Vää-

nänen (2006) on tutkinut ylikiiminkiläisnuorten murteen tiedostamista ja sen suosimista. 

 

Johanna Hägg (2014) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan oululaisten maallikoiden 

käsityksiä Oulun murteesta ja sen variaatiosta. Hän on tutkimuksessaan selvittänyt oulu-

laisten yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä Oulun murteesta ja sen murrepiirteistä. Hän on 

myös selvittänyt variaation taustalla piileviä sosiaalisia tekijöitä. Oman alueen murteen 

havaitsemiseen ja osaamiseen on näyttänyt vaikuttavan se, kuinka pitkään henkilö on asu-

nut seudulla. Miehet ovatkin havainneet piirteitä paremmin silloin, kun ovat asuneet seu-

dulla pidempään. Naisilla tilanne on kuitenkin ollut päinvastainen, sillä he ovat havain-

neet murrepiirteitä helpommin, kun ovat asuneet seudulla vähemmän aikaa. Häggin hy-

poteesin vastaisesti miehet ovat myös näyttäneet havaitsevan sosiaalista variaatiota naisia 

herkemmin. (Hägg 2014: 83.) 

 

Anne Airisniemi (2018) on selvittänyt oululaisten korkeakoulutettujen S2-kielenkäyttä-

jien käsityksiä puhutun suomen variaatiosta. Hän on selvittänyt, millaisia aluepuhekieli-

syyksiä ja murrepiirteitä S2-kielenkäyttäjät havainnoivat natiivien puheesta, miten hyvin 

he osaavat paikantaa ääninäytteitä ja millaisia käsityksiä heillä on puhutun kielen variaa-

tiosta. Lisäksi hän on selvittänyt, minkä alueen puhekieltä informanttien on ollut vai-

keinta ymmärtää ja minkä paikallisen puhekielen puhujan kanssa he keskustelisivat mie-

luiten. (Airisniemi 2018: 73–75.) Palaan Airiniemen tutkimuksen tuloksiin analyysini lo-

massa, sillä vertailen saamiamme tuloksia toisiinsa. 

 

Ensimmäinen fennistiikan alan kansanlingvistinen väitöskirja Suomessa on Johanna 

Vaattovaaran Meän tapa puhua – Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paik-

kana ja murrealueena, joka on julkaistu vuonna 2009. Anne-Maria Nupposen vuonna 

2011 julkaistussa väitöskirjassa taas tarkastellaan savolaisten käsityksiä alueensa mur-

teesta. Viimeisin kansanlingvistinen väitöskirja Suomessa on Maija Saviniemen (2015) 

On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä. Toimitushenkilökunnan 

kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit. 

 

Aila Mielikäinen ja Marjatta Palander ovat julkaisseet vuonna 2014 teoksen Miten suo-

malaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä. Kirjassaan he 
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esittelevät, mitä piirteitä maallikot tunnistavat murteista ja minkälaisia käsitteitä ja ter-

mejä he murteista käyttävät. Heidän teoksessaan esittelemän aineiston pohjalta on koottu 

sähköinen kansanlingvistinen sanakirja (http://kielikampus.jyu.fi/mitenmurteistapuhu-

taan/). Sanakirjaan on koottu erilaisia sanoja ja ilmauksia, joita maallikot käyttävät puhu-

essaan murteista. Käytän tätä sanakirjaa hyödykseni analysoidessani aineistoa. 

 

 

2.2. Kielikäsitykset 

 

Prestonin mukaan kielikäsitykset (language regards) ovat uskomuksia, joita kielenkäyt-

täjillä on kielestä ja sen eri osa-alueista. Kielikäsitystutkimus on moninaista, ja siihen 

sisältyy niin kieli-ideologioiden kuin kieliasenteidenkin tutkimus. (Preston 2011: 10.) 

Kieliasennetutkimusta voidaan siis pitää kielikäsitystutkimuksen alalajina. Prestonin mu-

kaan kielikäsitykset ja -asenteet on syytä erottaa toisistaan, sillä asenteisiin liittyy aina 

evaluaatiota eli arviointia. Tätä ei välttämättä liity aina kielikäsityksiin. (Prestonin 2011: 

10 mukaan Eagly ja Chaiken 1993: 1.) 

 

Tässä tutkimuksessa käsitän kielikäsitysten tutkimiseksi vastaajien sen, miten hyvin vas-

taajat osaavat sijoittaa puhenäytteet oikeille murrealueille ja millaisten piirteiden perus-

teella he ovat tunnistaneet näytteitä. Kieliasennetutkimusta tässä tutkielmassa taas edus-

tavat suorat kysymykset kauneimmasta, rumimmasta ja yleiskielisimmästä murteesta 

sekä puhenäytteiden evaluoinnit.  

 

Maallikoiden murrekäsitykset ja havainnot kertovat maallikoiden kielitietoisuudesta 

(Mielikäinen & Palander 2014a: 18.) Preston (1996) on eritellyt neljä näkökulmaa, joista 

maallikoiden havaintoja voidaan tutkia. Hänen mukaansa kielitietoisuus on jatkumo, joka 

koostuu eri näkökulmista. Näkökulmat ovat seuraavia:  

1. Availability (saatavuus, käsiteltävyys). Ensimmäinen näkökulma koskee sitä, 

mitä kielenilmiöitä maallikot havaitsevat ja miten toisista murteista on hel-

pompi puhua kuin toisista. 

2. Accuracy (täsmällisyys). Toinen näkökulma taas käsittelee sitä, miten maalli-

koiden havainnot suhteutuvat lingvistiseen tietoon. 

3. Detail (yksityiskohtaisuus). Kolmanneksi voidaan tarkastella sitä, miten tark-

koja tai yleisluontoisia havainnot ovat. 

http://kielikampus.jyu.fi/mitenmurteistapuhutaan/
http://kielikampus.jyu.fi/mitenmurteistapuhutaan/
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4. Control (hallinta, imitointikyky). Neljäs näkökulma on se, miten hyvin maal-

likko hallitsee tunnistamansa murteen ja pystyykö hän matkimaan sitä. (Pres-

ton 1996: 40–45; Mielikäinen & Palander 2014a: 18; ks. myös Mielikäinen 

2005: 98; Vaattovaara 2009: 31–32; Palander 2011: 14.) 

 

Tässä tutkimuksessa maallikot ovat tehneet havaintoja puhenäytteistä, kun he ovat sijoit-

taneet näytteet Suomen karttaan ja sen jälkeen perustelleet sijoituksiaan (ks. luku 3). Li-

säksi maallikoiden tekemiä havaintoja nousee esille avointen kysymysten vastauksissa 

(ks. luku 4). Tarkastelen maallikoiden havaintoja ensimmäisen (availability), toisen (ac-

curacy) ja kolmannen (detail) näkökulman pohjalta. Kiinnitän huomiota siis siihen, mil-

laisia kielenpiirteitä vastaajat nostavat ääninäytteistä esille, kuinka täsmällisiä havainnot 

ovat ja miten yksityiskohtaisia tai yleisluontoisia heidän esille nostamansa huomiot ovat. 

 

 

2.3. Tutkimusmenetelmät 

 

Kansanlingvistiikassa on perinteisesti sovellettu useita tutkimusmenetelmiä. Varhaisin 

näistä on mentaalikarttamenetelmä, jossa informantit merkitsevät karttaan tuntemansa 

aluemurteet ja luonnehtivat niitä. Sittemmin kansanlingvistisessä tutkimuksessa on käy-

tetty myös kuuntelutestejä, haastatteluita, kyselylomakkeita, sähköpostikyselyitä, arvi-

ointiasteikkoja sekä jäljittelytestejä. (Mielikäinen & Palander 2014: 21–24.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on ominaista keskittyä tutkimuksen yleistettävyyteen ja 

ilmiön kuvaamiseen numeerisena tietona. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa taas pyritään 

ennen kaikkea ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. (Kalaja, Alanen & Dufva 2011: 19.) 

Tässä tutkimuksessani käytän pääasiassa kvalitatiivista metodia, mutta aineistoa luokitel-

lessani lasken myös joitakin yksinkertaisia frekvenssi- ja prosenttilaskuja. Analysoin tut-

kimusaineistoani aineistonlähtöisen sisällönanalyysin avulla, eli pelkistän ja ryhmittelen 

keräämääni aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 2004: 110–111). Käytännössä olen siis ryhmi-

tellyt avointen kysymysten vastaukset ja karttatehtävän vastaukset alueittain ja nostanut 

esille mielenkiintoisimpia huomioita. Aineiston havainnollistamiseksi olen laatinut kart-

toja, kuvion ja taulukoita. 
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Tutkin murrekäsityksiä sekä suorin että epäsuorin menetelmin. Suoria menetelmiä tässä 

tutkimuksessa ovat avoimet kysymykset, jotka ovat kyselylomakkeeni lopussa. Suoriin 

menetelmiin voi liittyä haasteita, sillä ne eivät välttämättä vastaa vastaajien todellisia kä-

sityksiä tai asenteita, vaan yhteiskunnallisesti suotavia mielipiteitä (Garret 2010: 44). Tä-

män takia olen halunnut käyttää tutkimuksessani myös epäsuoria menetelmiä, joita tutki-

muksessani ovat kuuntelutestit.  

 

Epäsuorana menetelmänä tutkimuksessani on kuuntelutestimetodi. Kuuntelutestejä käy-

tän sekä karttatehtävän että Osgoodin skaala -tehtävän pohjana. Kuuntelutesteissä on van-

hastaan käytetty matched guise -tekniikkaa, joka tarkoittaa sitä, että informanteille soi-

tettavissa eri ääninäytteissä on yksi ja sama puhuja (Garret 2010: 44–45). Garrettin mu-

kaan matched guise -tekniikan etuna on, että kuuntelutestillä voidaan saavuttaa kuunteli-

joiden todellisia asenteita paremmin kuin suoria metodeja käytettäessä. Sosiaalisen suo-

tavuuden vääristymä (social desirability bias) pienenee, kun ihmiset eivät tuo esille 

vain sosiaalisesti hyväksyttyjä mielipiteitä ja asenteita antaakseen itsestään hyvän kuvan. 

Hyödynnän tässä tutkimuksessani kuitenkin matched guise -tekniikan sovellusta verbal 

guise -tekniikkaa, jossa kaikissa ääninäytteissä on eri puhuja. Verbal guise -tekniikka 

korjaa matched guise -tekniikan puutteellisuutta, sillä puhenäytteet ovat autenttisempia, 

kun puhujia on yhden sijasta useita. (Garret 2010: 44–45, 57.) Olen halunnut käyttää tässä 

tutkimuksessa verbal guise -tekniikkaa juuri autenttisten puhenäytteiden vuoksi. 

 

Kyselylomakkeilla aineiston saa kerättyä tehokkaasti, sillä lomakkeiden avulla voi kerätä 

laajan aineiston ja kysyä samaan aikaan monia asioita. Lisäksi aineisto on myös usein 

helppo käsitellä. Hyvin laadittu kyselylomake luokin perustan tutkimuksen onnistumi-

selle. Kyselylomakkeiden käyttöön liittyy kuitenkin myös heikkouksia, sillä vastaaja voi 

ymmärtää tutkijan asettaman kysymyksen väärin tai jättää helposti vastaamatta. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2000: 182.) 

 

Tarkastelen tutkimuksessani informanttien tuottamaa metakieltä. Metakielellä tarkoite-

taan kielestä puhumista. Niedzielski ja Preston (2000) puhuvat kahdesta erilaisesta meta-

kielestä. Ensimmäisellä metakielen tasolla he tarkoittavat puhtaasti kielestä ja sen ilmi-

öistä, kuten eri kielimuodoista ja kielenpiirteistä puhumista. Metakielen toisella tasolla 

he taas tarkoittavat kieliyhteisön kieleen liittyviä uskomuksia ja niiden taustalla olevien 

ajatusten jakamista. (Niedzielski & Preston 2000: 302–314.) 
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Preston on kuitenkin määritellyt vuonna 1998 artikkelissaan kolme metakielen tasoa ja 

Niina Kunnaksen 2015 Prestonilta saaman tiedonannon mukaan, Preston itse määrittelee 

metakielelle edelleen kolme erilaista tasoa. Tukeudun itsekin määritelmiin metakielen 

kolmesta tasosta tässä tutkimuksessa. Prestonin mukaan metakielen ensimmäisellä tasolla 

tarkoitetaan kielen tietoista kommentointia ja metakielen toisella tasolla pelkkiä viittauk-

sia kieleen. Preston puhuu myös metakielen kolmannesta tasosta, jolla hän tarkoittaa pii-

leviä ideologioita ja presuppositioita, jotka vaikuttavat kielikäsitysten taustalla. (Preston 

1998; Kunnas 2015: 605–606.) 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn pääasiassa tutkimaan maallikoiden käsityksiä kielestä eli 

ensimmäisen tason metakieltä. Lisäksi tutkin pintapuolisesti myös kolmannen tason me-

takieltä, kun tulkitsen vastaajien kielikäsitysten taustalla vaikuttavia tekijöitä kuuntelu-

näytteiden arvioinneissa. 

 

 Renée van Bezooijen (2002) on määritellyt viisi hypoteesiä, joiden perusteella ihmiset 

arvioivat kieltä. Selvitän, miten nämä hypoteesit toteutuvat oululaislukiolaisten arvioin-

neissa murteista (ks. kuvio 1). Käytän hypoteeseista Kunnaksen (2006) muotoilemia suo-

mennoksia. Kuulohavaintohypoteesilla (sound driven hypothesis) tarkoitetaan sitä, että 

kielen esteettinen arviointi perustuu kielen prosodisiin ominaisuuksiin. Ihmiset pitävät 

toisia prosodisia ominaisuuksia kauniimpina kuin toisia. Normihypoteesin (norm driven 

hypothesis) mukaan taas standardikieltä pidetään usein kauniina, koska sitä käytetään 

yleisesti koulujärjestelmässä ja mediassa ja sen positiivisuutta korostetaan. Kontekstihy-

poteesilla (context driven hypothesis) tarkoitetaan sitä, että kielen arviointi voi perustua 

kieltä ympyröivään kontekstiin. Jos kielen arvioijat kokevat kielen puhujilla olevan kor-

kean statuksen, he myös arvostavat heidän puhumaa kieltään. Ymmärrettävyyshypotee-

sin (intelligibility hypothesis) mukaan ihmiset arvioivat kielen kauneutta sen perusteella, 

miten hyvin he ymmärtävät ja hallitsevat arvioinnin kohteena olevaa varieteettia. Tut-

tuushypoteesin (familiarity driven hypothesis) mukaan ihmiset taas arvioivat kauniiksi 

sen varieteetin, joka on heille tuttu ja läheinen. (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 

2006: 231–232.) 

 

Karttatehtävään on osattu vastata pääsääntöisesti toivomallani tavalla. Jokaisesta analyy-

sissa esittelemästäni kartasta on jäänyt 1–3 vastausta merkitsemättä, sillä informantit ovat 

joko jättäneet näytteen sijoittamatta tai heidän merkitsemistapansa on ollut epäselvä. Olen 
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sijoittanut näytteet Maanmittaushallituksen 1989 julkaisemaan karttaan, jota on useim-

miten käytetty erilaisissa murremaantieteellisissä tutkimuksissa. Olen yrittänyt paikallis-

taa informanttien tekemät puhenäytteiden sijoittamiset mahdollisimman tarkasti, vaikka 

se on ollut hieman haasteellista, sillä informanttien käyttämä kartta on ollut suurpiirtei-

sempi kuin minun käyttämäni. Suuntaa-antavat tulokset lienevät tässä kuitenkin pääasi-

allisesti tärkeitä. 

 

Kutakin näytettä käsitellessäni esitän myös karkeasti litteroidun puhenäytteen ja otan hie-

man kantaa siinä esiintyviin kielenpiirteisiin, jotka ovat voineet vaikuttaa myös infor-

manttien tekemiin puhenäytteen sijoittamisiin. Litteroinnissa olen käyttänyt mallina Lap-

palaisen (2004) käyttämiä litterointiperiaatteita (ks. liite 3). Esitän analyysini ohessa esi-

merkkejä, jotka ovat vastaajien huomioita. Kirjoitan esimerkit siinä muodossa kuin vas-

taajat ovat ne antaneet, eli en ole muokannut niitä. Esimerkkien yhteydessä mainitsen 

informantille antamani tunnuksen sekä paikan, johon informantti on sijoittanut näytteen. 

 

Osgoodin skaala -tehtävässä (ks. liite 1, tehtävä 2) olen pyytänyt vastaajia kiinnittämään 

huomiota puhujan puhetapaan ja arvioimaan sitä, onko puhe kaunista, rumaa tai esimer-

kiksi murteellista. Olen soittanut samat puhenäytteet vielä kolmannen kerran ja antanut 

informanteille noin minuutin aikaa arvioida kutakin näytettä. Kyselylomakkeen täyttämi-

nen on vienyt aikaa kokonaisuudessaan noin 45 minuuttia. 

 

Puhenäytteiden arviointien tulokset olen koonnut kuvioon 1. Tarkastelen puhenäytteiden 

arviointien tuloksia kuitenkin jokaisen puhenäytteen yhteydessä vielä erikseen. Olen an-

tanut Osgoodin skaalan viisiportaiselle asteikolle lukuarvot 2, 1, 0, -1 ja -2 ja laskenut 

arviointien keskiarvot kuvioon 1. Olen syöttänyt kaikki luvut Microsoft Excel -ohjelmaan 

ja laskenut kunkin adjektiiviparin keskiarvon kustakin näytteestä. Tämän jälkeen olen 

piirtänyt kunkin näytteen arvioinneista kuvaajan ja yhdistänyt viivadiagrammit kuvioon 

1. Kansandialektologisissa tutkimuksissa maallikoita on usein pyydetty arvioimaan eri 

varieteettien korreuktiutta (correct) ja miellyttävyyttä (pleasant) (esim. Niedzielski–Pres-

ton 2000: 63–77). Olen jakanut tällaisen jaottelun perusteella adjektiiviparit niin, että kor-

keimman arvon 2 olen antanut korkeaa korrektiutta ilmaiseville adjektiiveille, joiksi olen 

tässä tutkimuksessa luokitellut selkeä–vaikeaselkoinen ja yleiskielinen–murteellinen ad-

jektiiviparit. Miellyttävyyttä taas olen katsonut vastaavan adjektiiviparit ystävällinen–
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epäystävällinen, kaunis–ruma ja ei ärsyttävä–ärsyttävä. Selvästi kumpaankaan näistä ei-

vät ole kuuluneet adjektiiviparit sivistynyt–juntti, ei huvittava–huvittava, neutraali– 

leuhka ja nopea–hidas.  

 

Tässä luvussa 2 olen kertonut tutkimukseni teoreettisesta tausta ja käyttämästäni meto-

diikasta. Seuraavassa luvussa 3 siirryn kuuntelutestien analyysiin. 
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3. KUUNTELUTESTIEN ANALYYSI 

 

Tässä luvussa kerron tutkimuksessa käyttämistäni puhenäytteistä ja siitä, miten informan-

tit ovat sijoittaneet kuulemansa puhenäytteet Suomen karttaan. Lisäksi kerron, miten si-

joittamisia perustellaan. Havainnollistan tuloksia kartoilla, joihin olen merkinnyt infor-

manttien tekemät puhenäytteiden sijoitukset. Sijoitusten lisäksi esittelen kunkin näytteen 

yhteydessä näytteestä annettuja arviointeja.  

 

 

3.1. Puhenäytteiden kuvaus 

 

Kahdeksan eri puhenäytettä on kerätty 20–30-vuotiailta nuorilta, jotka ovat kotoisin eri 

murrealueilta ympäri Suomea. Puhenäytteiden antajia on ollut hieman haasteellista löy-

tää, ja olenkin hankkinut puhenäytteiden antajat omien kontaktieni kautta. Seitsemässä 

puhenäytteessä puhuja on nainen ja yhdessä näytteessä mies. Mies on valikoitunut puhe-

näytteenantajaksi sillä perusteella, että Kainuun näytteen antajaksi on ollut vaikea löytää 

naista. Voi olla, että näytteen puhujan sukupuoli on vaikuttanut tämän tutkimuksen tu-

loksiin. Palaan niihin ainakin luvussa 3.5.  

 

Kaikille puhenäytteen antajille on annettu aiheeksi omasta pääsykoetilanteesta kertomi-

nen. Olen antanut heidän avukseen apukysymyksiä, jotka ovat koskeneet esimerkiksi pää-

sykoeaamua, mahdollista jännittyneisyyttä ja kokeen jälkeisiä tuntemuksia. Puhenäyttei-

den antajia on kehotettu kertomaan luonnollisesti pääsykoekokemuksestaan 2–3 minuutin 

ajan. Näistä 2–3 minuutin puhenäytteistä on leikattu 20–30 sekunnin mittainen ääninäyte 

varsinaisia kuuntelutestejä varten. Neljä ääninäytettä on tallennettu tallennuslaitteella ja 

kolme on saatu WhatsAppin kautta. Turun murteen puhenäytettä on ollut vaikea saada, 

joten olen päätynyt käyttämään eräällä nettisivulla olevaa lounaismurteiden murrenäy-

tettä, joka on aiheeltaan samankaltainen muiden näytteiden kanssa. 

 

Seuraavaksi kerron joka puhenäytteestä tehdyistä paikannuksista ja arvioinneista. Arvi-

oinnit olen koonnut kuvioon 1, ja kuvio on liitteessä 1.  
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3.2. Pääkaupunkiseudun puhenäyte 

 

3.2.1. Näytteen sijoitus  

 

Pääkaupunkiseutu (30 s) 

ku hmmh ((henkäys)) m(yä)hästyŋks mä. (1.0) ((henkäys)) ja (.) eihän siin nyt iha hir-

veesti pystyny mitään syömään ku (.) vaa niiŋku odottaaj ja (.) yrittää vielä kerrata (niim 

mulle) tuli semmone oksennusreaktio siitä ku mä koskij siihen pääsykoe ↑ £khirjaan£ 

mää en enää pystyny ees kertaamaa ((henkäys)) (1.0) ja ((henkäys)) se oli semmonen 

(1.0) niiŋku huonovointinen (.) jännitys ja tärinä ja oikee semmonen niiŋku hermostunuj 

ja ((henkäys)) ja tuota (.) sit ku mä pääsim perille ja mähän olin kattonuk kaikki bussit 

ja muut sillai niiŋku et mitem pää-,  

 

Pääkaupunkiseudun puhenäytteen antaja on nainen, joka on muuttanut useita vuosia sit-

ten asumaan ja opiskelemaan Ouluun. Hänen puheessaan on kuultavissa Helsingin nyky-

puhekielessä tyypillisiä piirteitä, kuten yleiskielisen yö-diftongin avartuminen yä-

asuiseksi ja sananloppuisen A:n kato paikallissijoissa. Lisäksi hänen puheessaan yleiskie-

len eä-vokaaliyhtymää vastaa pitkä vokaali ee, yksikön ensimmäinen persoona on muo-

dossa mä ja ts-yhtymän vastineena on tt. Myös Helsingin puhekielelle hyvin yleinen 

NUT-partisiipin loppu-t on kadonnut vokaalialkuisen sanan edellä, mutta konsonanttial-

kuisen sanan edellä alkukonsonantti on kahdentunut, kuten muodossa kattonuk. (Pauno-

nen 2006: 37–43.) Monet näistä piirteistä ovat kuitenkin yleistyviä puhekielen piirteitä, 

eivätkä ne välttämättä paikallista puhujaa selkeästi tietylle alueelle (ks. Mantila 2004: 

325–327). Seuraavaan karttaan (1) olen kerännyt pääkaupunkiseudun näytteen sijoituk-

set. 
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KARTTA 1. Pääkaupunkiseudun puhenäytteen sijoitukset. 

 

Kartassa 1 on esitetty paikat, joihin informantit ovat sijoittaneet ensimmäisen kuulemansa 

puhenäytteen. Paikat sijoittuvat pääosin Oulua eteläisempään Suomeen. Selviä keskitty-

miä on Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylän alueella. Vaikka näytteen paikallis-

tamisessa onkin hajanaisuutta, kukaan ei ole merkinnyt näytettä Lappiin, muutamaa Kai-

nuun merkintää lukuun ottamatta Itä-Suomeen tai länsirannikolle. Suosituimmat paikat, 

Oulun lähialue ja pääkaupunkiseudun ympäristö, on mainittu lähes yhtä monta (kahdek-

san) kertaa. Kukaan vastaajista ei ole kirjoittanut erikseen karttaan tarkkaa paikkakuntaa, 

johon näytteen sijoittaisivat.  

 

Eniten informantit ovat kommentoineet puhenäytteestä persoonapronominia mä (15 vas-

taajaa). Tämän puhenäytteen yhteydessä korostuu myös se, että näyte on ollut niin nor-

maalin kuuloista, että sen paikantaminen on ollut vaikeaa. Jotain paikantamisen hanka-

luudesta kertonee sekin, että 12 informanttia on jättänyt perustelematta sijoituksensa tai 
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he ovat ilmoittaneet sijoittamisen olleen arvaus. Kerron seuraavaksi informanttien anta-

mia perusteluja näytteiden sijoittamisesta tietylle alueelle. 

 

Pääkaupunkiseudulle näytteen sijoittaneet vastaajat ovat parhaiten tunnistaneet näytteestä 

persoonapronominin mä. Tämä onkin piirre, jota pidetään yleisesti Helsingin puhekielen 

selvimpänä tuntomerkkinä (Paunonen 2006: 43). Persoonapronomineja on kommentoitu 

eniten myös Palanderin (2011: 69) tutkimuksessa. Sanastoseikoista on mainittu myös pu-

hekieliset muodot myöhästynks ja niinku. Myähästynks-sananmuodossa esiintyy murre-

levikiltään alun perin eteläsuomalainen -ks vastine liiteyhtymälle -kOs (VISK 2008 § 

130). Suunnittelupartikkeli niinku taas on myös tyypillinen Helsingin puhekielelle, mutta 

se on levinnyt sieltä muuallekin nykypuhekieleen (Palander 2011: 71; Lappalainen 2004: 

115–118). Myähästynks ja niinku-sananmuotoja on kommentoitu myös Airisniemen 

(2018: 57, 60) tutkimuksessa. Kahdessa vastaksessa kuvaillaan ääninäytettä moderniksi 

tai nykyaikaiseksi kieleksi ja stadin slangi, eteläsuomalainen puhetyyli ja pääkaupunki-

seudun murre mainitaan kukin vastauksissa kerran. Kaksi vastaajaa ei ole perustellut 

näytteen sijoittamista millään tavalla. Muutama informantti sanoo näytteen kuulostaneen 

niin normaalilta puheelta tai perus puhekieleltä, että näytettä tuntui vaikealta paikallistaa. 

Tämä onkin totta, että useat laajalevikkiset puhekielisyydet ovat jo niin yleistyneitä, ett-

eivät ne erottele enää ihmisiä esimerkiksi paikkakunnan tai iän mukaan (Lappalainen 

2001: 77; Mantila 1997: 1–23, 2004).  

 

Ouluun ensimmäisen puhenäytteen sijoittaneista informanteista neljä perustelee näytteen 

paikannusta myös puheen tuttuudella ja normaaliudella. Kolmessa vastauksessa puhu-

taan oululaisesta puhetyylistä tai siitä, että tällaista puhetta kuulee paljon Oulussa. Yksi 

informantti sanoo, että puhujalla ei ole motivaatiota sanoa sanoja kokonaisina, mikä nä-

kyy ainakin Oulun alueilla. Yhdessä vastauksessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, 

että hermostunu ja sellane-muotojen loput ovat vajaita. Lisäksi yksi vastaaja on huoman-

nut saman asian, joskin hän on osannut tehdä vielä hieman täsmällisemmän (accuracy) 

huomion: hän on kirjoittanut perusteluihin -nu/-nut ja -ne/-nen -merkinnät. Tällä hän tar-

koittanee juuri Helsingin puhekielelle tyypillistä hermostunu-tyyppisten partisiippien 

loppuja, joissa NUT-partisiipin loppu-t on kadonnut vokaalin edellä, mutta konsonantin 

edessä alkukonsonantti on kahdentunut (Paunonen 2006: 42). 
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Jyväskylään tai sen lähialueille ensimmäisen kuuntelunäytteen on sijoittanut noin 8 in-

formanttia. Moni vastaaja puhuu normaalista ja selkeästä puheesta, ja muutama infor-

mantti mainitsee, ettei näytteessä ole paljon murresanoja tai muutakaan murretta. Näyt-

teen sijoittamista Jyväskylän alueelle perustellaan sillä, että puhe tuntui olevan kaukana 

Oulun murteesta, mutta ei kuitenkaan Helsingin murretta. Yksi informantti sanoo, ettei 

erottanut näytteessä mitään itäistä tai pohjoista murretta eikä pk-seudun slangia. Kah-

dessa vastauksessa on huomattu sanojen lyhenteleminen. Voi olla, että näyte on sijoitettu 

Jyväskylään siksi, ettei näytteessä ole leimallisia murrepiirteitä ja maallikot ajattelevat 

usein, että Jyväskylässä puhutaan yleiskielisintä suomea (ks. Palander 2011: 136; Mieli-

käinen & Palander 2014a: 90). 

 

Kainuun murteen alueelle näytteen sijoittaneet ovat perustelleet valintaansa mä-sanan 

käytöllä, slangisanojen puuttumisella ja sillä, ettei murre ollut Oulun murretta, mutta kui-

tenkin jostain läheltä. Eräs Oulusta hieman Kokkolan suuntaan näytteensä sijoittanut in-

formantti on osannut käyttää kielitieteellistä termiä kommentoidessaan, ettei näytteessä 

ollut svaa-vokaaleja, ja hän veikkaa tämän viittaavaan länteen. Yksi Kuopion seudulle 

näytteen sijoittaneista on huomannut loppuvokaalien jäävän pois. Tällä hän saattaa tar-

koittaa pääkaupunkiseudun puhekielelle tyypillistä sananloppuisen a:n ja ä:n katoa pai-

kallissijoissa. Kolme vastaajaa on sijoittanut näytteen myös Kaakkois-Suomeen. Heidän 

mielestään puhenäytteen murteessa on samanlaisia piirteitä kuin Helsingin murteessa. 

Näistä muualle kuin pääkaupunkiseudulle, Ouluun tai Jyväskylän alueelle näytteen sijoit-

taneista kahdeksan on jättänyt perustelematta valintansa. 

 

Airisniemen tekemässä tutkimuksessa tulokset ovat samansuuntaisia: S2-kielenkäyttäjät 

ovat paikallistaneet saman ääninäytteen eniten pääkaupunkiseudulle, mutta myös Ouluun 

ja Keski-Suomeen pari kertaa. Myös hänenkään tutkimuksessaan näytettä ei ole sijoitettu 

Oulua pohjoisemmaksi. Sekä tässä tutkimuksessa että Airisniemen tutkimuksessa infor-

mantit ovat kommentoineet puhenäytteestä persoonapronominia mä ja sanojen lyhente-

lyä. Myös käsitteet normaalius, neutraalius ja tuttuus toistuvat niin tämän tutkimuksen 

kuin Airisniemen tutkimuksenkin informanttien vastauksissa. (Airisniemi 2018: 56–60.) 
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3.2.2. Näytteen arviointi 

 

Pääkaupunkiseudun puhenäytteen arvioinnit näkyvät kuviossa 1 (ks. liite 1) toiseksi tum-

mimman sinisen sävyllä. Puheen korreuktiutta mittaavista adjektiivipareista (selkeä–vai-

keaselkoinen ja yleiskielinen–murteellinen) näyte arvioidaan sekä kaikkein selkeimmäksi 

(1,32) että yleiskielisimmäksi (0,46). Näissä pääkaupunkiseudun näyte erottuu selvästi 

muista näytteistä, sillä eroa muihin näytteisiin on noin 0,5 mittayksikköä. Jo karttatehtä-

vän yhteydessä informantit kuvailivat näytettä neutraaliksi puhekieleksi, joten tulokset 

eivät yllätä. Myös myöhemmin tässä tutkimuksessa (ks. luku 4.3.), pääkaupunkiseutu 

nousee esille avointen kysymysten vastauksissa selvitettäessä virheettömimmän puhekie-

len aluetta. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: s.v. selkeä) mukaan selkeällä viitataan 

usein murteettomaan kieleen. 

 

Puhujan miellyttävyyttä mittaavissa adjektiivipareissa pääkaupunkiseudun näyte nousee 

esille toiseksi kauneimpana (0,25), kolmanneksi ystävällisimpänä (0,52) ja neljänneksi 

vähiten ärsyttävimpänä (0,39) näytteenä. Kansanlingvistisessä sanakirjassa (Mielikäinen 

& Palander 2014b: s.v. kaunis) annetaankin esimerkkejä, että kauneus saatetaan yhdistää 

kirja- ja yleiskieliseen puhetapaan. 

 

Pääkaupunkiseudun näyte arvioidaan myös sivistyneimmäksi (0,71), nopeimmaksi (0,9) 

ja toiseksi vähiten huvittavimmaksi (0,85) murteeksi muihin näytteisiin verrattuna. Sivis-

tyneisyys yhdistetäänkin usein koulutukseen, kaupunkilaisuuteen ja murteettomaan kie-

leen (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. sivistynyt). Airisniemen (2018: 60) tutkimuk-

sessakin informantit ovat kommentoineet ääninäytettä nopeaksi ja myös muut kielenkäyt-

täjät yhdistävät pääkaupunkiseutuun nopean puhetempon (Vaattovaara, Kunnas & Savi-

niemi tulossa). Palanderinkin tutkimuksessa sekä itä- että eteläsuomalaiset ovat kiinnit-

täneet huomiota pääkaupunkiseudun kielen nopeuteen. Palanderin mukaan nopea kieli on 

voitu yhdistää kiireisen elämänrytmin lisäksi puherytmin nopeuteen ja sanojen lyhentä-

miseen. (Palander 2011: 73.) 

 

Aiemmissa tutkimuksissa pääkaupunkiseutuun on usein yhdistetty käsitys leuhkasta tai 

kovasta puhetavasta (ks. esim. Nahkola & Saanilahti 1990: 141; Vaattovaara: 2009: 147–

149; Palander 2011: 74), mutta se ei käy esille tässä tutkimuksessa. Voi olla, että tässä 
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näkyy kontekstihypoteesi, jonka mukaan kieltä arvostetaan siksi, että sen puhujilla aja-

tellaan olevan korkea status (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 231–232). Saat-

taa myös olla, että näytteenantajan melko yleiskielinen puhe on vaikuttanut niin, että 

näyte ei herätä ajatuksia leuhkasta tai kovasta puhetavasta.  

 

 

3.3. Pellon puhenäyte 

 

3.3.1. Näytteen sijoitus 

 

Pello (30 s) 

 

näi- näillä puhheilla ja näillä veikkauksilla ei tieteŋkhää ihan kauheahh (.) ((henkäys)) 

kauheah hyvim mennyj ja se oli se fiiliski sem mukanen että sen kokheen jälkheen mää 

olin tosi ahistunu ja tosi väsyny ((henkäys)) (0.5) ja sitte mie lähin ajelehmaan kotia (.) 

ja  eŋ kyllä kerinny ajahmaan ku varhmaan puoli tuntia nii minun oli pakko pittää tauko 

(.)  että mää olin niin väsyny (0.5) ettei silmät meinannu milhään pysyä auki että piti (.) 

päätä tuŋkea melkeen ulos ikkunasta että pääsi ees sen puoli tuntia (.) ((henkäys)) et-

heeŋkäsin (0.5) ((henkäys)) että siinä varhmaan purkautu se koko kevhäär re-, 

 

Pellon näytteen antaja on nainen, joka on asunut Pellossa lapsuutensa ja nuoruutensa 

mutta joka on muuttanut myöhemmin Helsinkiin. Hänen puheestaan on selvästi tunnis-

tettavissa peräpohjalaismurteille tyypillisiä piirteitä, kuten persoonapronomini mie, yleis-

geminaatio ja yleiskielen d:n paikalla kato (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 

348–350.) Puhenäytteen tunnistaa peräpohjalaismurteeksi, ja erityisesti Tornion alueen 

murteeksi, jälkitavujen vokaalienvälisestä h:sta. Tornion murteissa vokaalienvälistä h:ta 

pidetään metateettisena, sillä se on tietyin ehdoin siirtynyt edeltävän soinnillisen konso-

nantin eteen, kuten tässä näytteessä muodoissa ajahmaan ja varhmaan. Ilmiöstä puhutaan 

myös toisen asteen metateesina. (Mantila 1992: 153.) Seuraavaan karttaan 2 olen sijoit-

tanut informanttien tekemät Pellon puhenäytteen sijoitukset. 
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KARTTA 2. Pellon puhenäytteen sijoitukset. 

 

Suurin osa (75 %) informanteista on osannut sijoittaa Pellon murteen näytteen johonkin 

päin Lappia. Kartasta 2 näkee, että suurin osa on sijoittanut näytteen keskelle Lappia, 

Rovaniemen, Kittilän, Inarin ja Kemijärven väliselle alueelle. Selviä keskittymiä on Ro-

vaniemen, Sodankylän ja Kittilän lähiympäristöissä. Hieman alle kymmenen vastaajaa on 

sijoittanut näytteen myös savolaismurteiden ja joku myös kaakkoismurteiden alueelle. 

Muualle Suomeen näyte on sijoitettu vain muutaman kerran. Airisniemen tutkimuksessa 

S2-kielenkäyttäjien tekemissä lähtöaluearvioissa on enemmän hajontaa kuin tässä tutki-

muksessa. Tässä tutkimuksessa sijoitukset ovat joitakin itämurteiden alueen paikannuksia 

lukuun ottamatta pääosin Lapissa, mutta Airisniemen tutkimuksessa paikannuksia on 

myös Etelä-Suomessa jonkin verran. (Airisniemi 2018: 31.)  

 

Yli kaksi kolmasosaa näytteen Rovaniemelle, Sodankylään tai Kittilään sijoittaneista 

mainitsee perusteluissaan huomanneensa h:n päältä puhumisen tai h-kirjaimen runsaan 

käytön. Huomio kiinnittyykin helposti sellaisiin kielenaineksiin, joille ei ole yleiskielistä 
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vastinetta (Mielikäinen & Palander 2014a: 160). Lähes kaikki keskelle Lappia näytteen 

sijoittaneista informanteista, joita on noin 20 henkilöä, perustelevat valintaansa puhenäyt-

teen antajan puheessa kuullulla jälkitavujen vokaalienvälisellä h:lla:    

 

(1) Murre on jostain pohjoissuomesta lisättyjen h-kirjainten perusteella (p4, So-

dankylä) 

(2) extra h-kirjain monissa sanoissa (p7, Kittilän lähiympäristö) 

(3) Puhuu h:n päältä (p12, Rovaniemi) 

(4) Puhutaan h-päältä ja eikö Kemijärvellä on näin (?) (t24, Kemijärven ympä-

ristö) 

(5) Selvästi lapista koska h:ta käytettiin joka paikassa (p21, Kittilän lähiympä-

ristö) 

(6) Näytteessä puhuja puhuu sanoja ns. h:n päältä ja nimenomaan ainakin tervo-

lassa puhutaan sillä tavalla (t14, Tervola). 

 

Useimmiten informantit kielentävät havaitsemaansa jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta h-

kirjainten lisäämisenä tai h:n päälle puhumisena, kuten esimerkeissä 1, 2 ja 3.  Mielikäi-

sen ja Palanderin (2014a: 160–161) tutkimuksissakin puhutaan usein h:n lisäämisestä, 

vaikka todellisuudessahan on kyse alkuperäisen h:n säilymisestä. Kansanlingvistisessä 

sanakirjassakin mainitaan maallikoiden puhuvan herkästi h:n päälle puhumisesta ja h:n 

laittamisesta ja pistämisestä (väliin, rakoon tms.) (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. h, 

hoo). Jälkitavujen vokaalienvälinen h tunnutaan myös yhdistettävän selvästi Lappiin (esi-

merkissä 5), ja joskus informantilla on myös selkeä käsitys paikasta (esimerkeissä 4 ja 6), 

jossa murretta puhutaan. Toisin kuin Kemijärvi, Tervola kuuluukin Tornion murteisiin, 

ja siellä aiemmin kuvaamani h:n metateesi on yleinen (Mantila 1992: 154; ks. myös Ki-

velä 2015). Myös Airisniemen informantit ovat kommentoineet tämän näytteen murre-

piirteistä eniten jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta. Myös he puhuvat ylimääräisestä h:sta 

ja hoon päälle puhumisesta. (Airisniemi 2018: 32.) Seuraavissa esimerkeissä informantit 

ovat kuvailleet jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta lisää: 

 

(7) Lapin murteelle kuulosti h:n ylikäyttämisen perusteella (t17, Inarin ja Kittilän 

välimaasto) 

(8) Outo h-kirjainten ääntäminen (t21, Inari) 

(9) - - h kuului monissa sanoissa konsonanttien kanssa (t2, Sodankylän ja Kemi-

järven välimaasto). 

 

 



 

 

26 

Esimerkeissä 7 ja 8 puhutaan myös h:n ylikäyttämisestä ja ääntämisestä. h on myös huo-

mattu kuuluvan erityisesti konsonanttien kanssa (9). Nykymuodossaan h esiintyykin kon-

sonanttien yhteydessä, sillä Pellon murteessa jälkitavuissa säilynyttä h:ta ei enää ole al-

kuperäisessä vokaalienvälisessä asemassaan (lähdetähän talohon) (Vaattovaara 2002: 

509.) Seuraavissa esimerkeissä informantit kommentoivat kontaktejaan Lappiin: 

 

 (10) Jossain elokuvassa puhuttiin samankaltaisesti ja elokuva sijoittui Kittilään 

(t4, Kittilä) 

 (11) Jos oikein muistan niin olen kuullut, että ihmiset/tutut pohjoisesta, sodanky-

län alueelta puhuvat näin (t19, Sodankylä) 

 (12) Äiti on Kolarista ja puhuu juuri samalla tavalla (t23, Rovaniemi). 

 

Näyte on paikannettu myös sillä perusteella, että vastaajilla on tuttuja tai muita suhteita 

valitsemallaan alueella asuviin (esimerkit 11 ja 12). Yhdessä vastauksessa (10) viitataan 

myös nähtyyn elokuvaan, jossa oli puhuttu samankaltaisesti kuin kuullussa ääninäyt-

teessä. Saattaa olla, että vastaaja tarkoittaa kommentillaan suosittuja Napapiirin sankarit 

-elokuvia, jotka on kuvattu Lapissa. Seuraavissa esimerkeissä taas kommentoidaan näyt-

teessä kuultuja persoonapronomineja: 

 

(13) Puhuja sanoi mie - - (t18, Savukoski) 

(14) Laphalainen murre, ei ollut mie/sie ääniä (p33, Sodankylä). 

 

Vaikka persoonapronominit ovat helposti havaittavia ja niistä on tullut yleisin kielen-

piirre, jonka perusteella maallikot erottavat aluemurteita toisistaan (Mielikäinen & Palan-

der 2014a: 185). Tämän näytteen kohdalla koko Lapin alueelle näytteen sijoittaneista in-

formanteista vain viisi on kiinnittänyt huomiota persoonapronomineihin. On syytä huo-

mioida, että vastaavasti S2-kielenkäyttäjät eivät huomioi yksikön ensimmäisen persoo-

nan persoonapronominia mie tästä näytteestä lainkaan (Airisniemi 2018: 34). Tässä tut-

kimuksessa yksi informantti jopa mainitsee, ettei huomannut mie/sie-ääniä näytteessä 

lainkaan (14). On totta, että näytteen puhuja käyttää vain kerran persoonapronominia mie, 

mutta useamman kerran pronominia mää. Peräpohjalaiset murteet ovat yleensä yksi kol-

mesta murrealueesta, joihin maallikot yhdistävät mie ja sie-pronomonit (Mielikäinen & 

Palander 2014a: 186). 
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Savolaismurteiden alueelle ääninäytteen sijoittaneista informanteista muutamat nostavat 

perusteluissaan esille jälkitavujen vokaalienvälisen h:n, mutta moni jättää myös peruste-

lematta näytteen sijoittamisen. Muualle Suomeen ääninäytteen paikallistaneista infor-

manteista jotkut nostavat esille jälkitavujen vokaalienvälisen h:n, osa taas nostaa esille 

muita huomioita: 

 

(15) toistuvat h-äänteet erottuvat luulen että tämä on Turun murteen ominaisuus 

(p35, Turku) 

(16) Kuulosti sen verran vanhalta ja maalaiselta (p22, Jyväskylän pohjoispuoli) 

(17) Sanojen sisällä tai lopussa oli -här päätteitä. (p11, Porin pohjoispuoli) 

(18) lisäsi ylimääräisiä kirjaimia sanoihin (p28, Kauhava). 

 

Esimerkissä 15 informantti tekee täsmällisen (accuracy) havainnon ilmoittaessaan Tur-

kuun näytteen sijoittamisen perusteluksi toistuvat h-äänteet ja kertoo niiden olevan Turun 

murteen ominaisuus. Saattaa olla, että informantti tarkoittaa tällä h:llisia illatiiveja, kuten 

mettähä ’metsään’, joita tavataan lounaismurteiden pohjoisryhmässä (Lyytikäinen, Re-

kunen & Yli-Paavola 2013: 20). Myös kansanlingvistisessä sanakirjassa Uudenkaupun-

gin murteesta puhutaan hohottelevana kielenä, jossa on runsaasti h:ta (Mielikäinen & 

Palander 2014b: s.v. h,  hoo). Jälkitavujen vokaalien väliseen h:hon saatetaan viitata myös 

esimerkissä 18, jossa informantti puhuu sanojen ylimääräisistä kirjaimista. Esimerkissä 

16 nostetaan esille vanha ja maalainen puhetapa. Vaikka vastaaja ei mainitsekaan jälki-

tavujen vokaalienvälistä h:ta, tässä voi olla yhteys siihen, että Mantilan (2004: 329) mu-

kaan jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta pidetään maalaisena piirteenä. Esimerkissä 17 in-

formantti on huomannut näytteessä -här-tavun sanojen sisällä tai lopussa. Tällaisia här-

tavuja näytteestä ei kuitenkaan löydy. Aiemmissa tutkimuksissakin on huomattu, että 

maallikko on kuullut näytteellä sanan tai muodon, jota siellä ei oikeasti olekaan (esim. 

Vaattovaara 2009: 142–143; Airisniemi 2018). 

 

 

3.3.2. Näytteen arviointi 

 

Pellon puhenäytteen arvioinnit näkyvät kuviossa 1 keltaisella värillä. Puheen korrektiu-

den arvioinneissa Pellon ääninäyte arvioidaan toiseksi selkeimmäksi (0,9) ja kolmanneksi 

yleiskielisimmäksi (-0,34). Tulokset ovat hieman yllättäviä, sillä kuten jo pääkaupunki-

seudun näytteen yhteydessä totesin, selkeyteen yhdistetään usein käsitys murteettomasta 
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kielestä (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. selkeä). Vaikuttaisi siltä, että informantit 

eivät koe näytettä erityisen murteelliseksi, arvioidaanhan se selkeyden lisäksi myös kol-

manneksi yleiskielisimmäksi näytteeksi. Toisaalta iso osa vastaajista on huomannut näyt-

teestä jälkitavujen vokaalienvälisen h:n. Natiivien kielenkäyttäjien käsitykset Pellon 

näytteen selkeydestä poikkeavat Airisniemen tutkimuksesta, sillä S2-kielenkäyttäjät ovat 

kokeneet kaikista näytteistä vaikeimpana ymmärtää Pellon ääninäytettä. Myös eteläsuo-

malaiset ovat kuvailleet Lapin murteen olevan muun muassa vaikeasti ymmärrettävää ja 

epäselvää (Palander 2011: 95). Saattaakin olla, että oululaislukiolaiset kokevat murrealu-

een läheisyyden vuoksi ymmärtävänsä Lapin murteita paremmin kuin eteläsuomalaiset 

ikätoverinsa. 

 

Pellon näyte on keskitasolla ystävällisyyden (0,49) ja kauneuden (-0,17) arvioissa. Näyte 

on kuitenkin koettu kaikkein vähiten ärsyttävimmäksi näytteeksi (0,86). Muista adjektii-

vipareista Pellon näyte on keskitasolla sivistyneisyyden (-0,14), neutraaliuden (0,72) ja 

nopeuden (-0,2) arvioissa. Pellon näyte on arvioitu kuitenkin kolmanneksi vähiten huvit-

tavimmaksi (0,8), eikä tulos eroa paljoa pääkaupunkiseudun ja Turun näytteiden saamista 

arvioista. Pellon näytettä ei siis koeta ärsyttävänä, mutta ei myöskään erityisen huvitta-

vana. 

 

 

3.4. Tampereen puhenäyte  

 

3.4.1. Näytteen sijoitus 

 

Tampere (30 s) 

kyähän mua jännitti (.) ((henkäys)) että kyä mun vattassa tuntu ja pisteli (0.5) mutta sitte 

kum me päästii sitte sinne (1.0) paikkaa missä se pääsykoe järjestettii nii ((henkäys)) mää 

kattoi ku si(ä)loli iha kaUHeesti porukkaa että (.) kuiŋka tänne voi ikinä päästä opiske-

lemaan? (1.) ↑no (0.5) sittem mää lopulta menin palautteleen sitä (0.5) koetta siinä ja 

siel oli siellä edessä sittes se (.) rofessori joku oli valvomassa sitä tenttiä nii (0.5) ((hen-

käys)) sit se sano mulle että (.) nährää ens syksynä ja mä sanoi et nährää,  

 

Tampere kuuluu hämäläismurteisiin, ja maallikot mainitsevatkin yleensä Tampereen hä-

mäläismurteiden sijaan, sillä heillä ei ole hämäläismurteista useinkaan tarkkaa käsitystä 

(Mielikäinen & Palander 2014: 108). Tässä puhenäytteessä pääsykoekokemuksestaan 
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kertoo tamperelainen nainen, joka on asunut koko elämänsä Tampereella. Hänen puhees-

taan on kuultavissa perihämäläisille murteille tyypillisiä piirteitä, kuten diftongin avartu-

mista muodossa siälloli. Lisäksi näytteen puheessa yleiskielen d:n paikalla on t:n aste-

vaihteluparina r muodossa nährää. Näytteestä on kuultavissa myös yleiskielen ts:n vas-

tineena vaihtelematon tt muodossa kattoi, vokaaliyhtymän ea oikeneminen muotoon kau-

heesti ja tunnukseton MA-infinitiivin illatiivimuoto palautteleen. (Mustanoja 2011: 281, 

307, 174, 237, 127; Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 153–155.) Kartassa 3 on 

nähtävissä informanttien tekemät Tampereen näytteen sijoitukset. 

 

 

KARTTA 3. Tampereen puhenäytteen sijoitukset. 

 

Kartasta 3 huomaa, että Tampereen seudulla on selvä informanttien tekemien paikannuk-

sien keskittymä. Tampereelle tai noin sadan kilometrin säteelle Tampereesta näytteen on 

sijoittanut noin 25 informanttia, joka on noin 40 % kaikista informanteista. Muita varsi-

naisia keskittymiä ei ole, vaan paikannuksia on ympäri Suomea pohjoisinta Lappia lu-

kuun ottamatta. Lisäksi näytetty ei ole sijoitettu lainkaan Jyväskylän lähialueelle eikä 
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pääkaupunkiseudulle. Tämän ääninäytteen on sijoittanut Oulun alueelle muutama infor-

mantti, ja läntisessä Suomessa sijoituksia on ehkä hieman enemmän kuin Itä-Suomessa. 

Seinäjoelle ja Poriin näyte on sijoitettu muutaman kerran. Hieman yllättävää on, että näyt-

teen on sijoittanut Lapin maakunnan alueelle kuusi informanttia. Voi olla, että murteelli-

sesti puhuttu näyte on voitu yhdistää Lappiin, jossa voidaan yleisesti ajatella puhuttavan 

alkukantaisesti ja vahvasti (Mielikäinen & Palander 2014a: 84–85). Airisniemen (2018: 

43–44) tutkimuksessa sama näyte on paikannettu eniten Pohjois-Suomeen ja paikannusta 

on perusteltu esimerkiksi murteellisilla sananmuodoilla. Minun tutkimuksessani infor-

mantit taas eivät ole mieltäneet esimerkiksi Pellon ääninäytettä erityisen murteelliseksi 

(ks. luku 3.3.2.). Tampereen näytteen kokemisesta murteelliseksi kertonee kuitenkin se, 

ettei tätä näytettä ole sijoitettu juuri lainkaan usein yleiskielisinä pidetyille Jyväskylän ja 

pääkaupunkiseudun alueille (Mielikäinen & Palander 2014a: 87).  

 

Tampereelle puhenäytteen sijoittaneet ovat kiinnittäneet eniten huomiota näytteellä kuul-

tavaan t:n heikon asteen vastineeseen r:ään. Seuraavissa esimerkeissä informantit kom-

mentoivat ilmiötä: 

 

(19) Kuulosti Tampereen murteelta erityisesti r-kirjaimen ääntämisen perusteella 

(p5, Tampere) 

(20) Lisäsi r sanoihin ja r kuulosti oudolta (p28, Tampereen lähiseutu) 

(21)  ”rovessori” ja ”nährään” (p6, Tampere) 

(22) Kunnolla pärisevä r (p9, Tampere). 

 

Informantit kirjoittavat r:n ääntämisestä tai lisäämisestä, kuten esimerkeissä 19 ja 20, ja 

yksi informantti kirjoittaa myös kunnolla pärisevästä r:stä (esimerkissä 22). Myös Palan-

derin tutkimuksessa (2011: 61) puhutaan pitkään pärisevästä r:stä. Yksi Tampereelle 

näytteen sijoittaneista on osannut mainita r:n olevan d:n tilalla. Moni informantti on poi-

minut näytteestä muodon nährään, kuten esimerkissä 21. Mielikäisen ja Palanderin 

(2014a: 149) mukaan länsimurteissa d:tä vastaa r, ja tästä ilmiöstä puhutaan usein r:n 

päälle puhumisena tai r:n kanssa puhumisena. 

 

Muutama vastaaja myös viittaa näytteen sijoittamista perustellessaan sukulaisiinsa tai tut-

tuihinsa, jotka asuvat Tampereella tai Lempäälässä. Eräs informantti kertoo yhdistävänsä 

puhenäytteen Tampereelle, sillä hän kertoo katsoneensa Kummeleita. Kummelit onkin 

suosittu tamperelaisen koomikkoryhmän sketsiohjelmasarja, jota on esitetty televisiossa 
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vuosina 1991–2004. Myös Palanderin (2011: 154) tutkimuksen informantit ovat kom-

mentoineet Kummeleiden edustavan Tampereen murretta.  

 

Neljä vastaajaa on sijoittanut Tampereen näytteen Seinäjoen lähiympäristöön ja pari vas-

taajaa Porvoon tai Lahden lähiympäristöön. Pari informanttia on sijoittanut näytteen Po-

riin tai sen lähelle ja yksi informantti myös Turun lähelle. He perustelevat sijoitustaan 

seuraavissa esimerkeissä: 

  

(23) Kuulosti vaan korvaan siltä, että sijoittuu ns. vanhempaan kaupunkiin (t14, 

Porvoo) 

(24) Kaverini asui Seinäjoella ja kun tuli takaisin Ouluun niin puhui tällä tavalla 

(t17, Seinäjoki) 

(25) d->r, kyä (geminaatta puuttuu) (p12, Seinäjoen lähiympäristö) 

(26) ”nährään” kuulosti turkulaiselta (t20, Turun lähiympäristö) 

 (27) Kaupunkilaista, mutta ei liian (p22, Lahden lähiympäristö). 

 

Läntiseen tai eteläiseen Suomeen näytteen sijoittaneet perustelevat vastaustaan monilla 

eri seikoilla. Yksi viittaa vanhaan kaupunkiin, kuten esimerkissä 23, mutta yhden mie-

lestä näyte on kuulostanut jonkin verran kaupunkilaiselta, kuten esimerkissä 27. Mieli-

käisen ja Palanderin (2014a: 108) mukaan Tampereen murretta ei yleisesti pidetä erityi-

sen kaupunkilaisena. Tuttuihin alueella asuneisiin ihmisiin on viitattu esimerkissä 24, ja 

paikannuksia Seinäjoelle ja Turkuun (esimerkit 25 ja 26) on perusteltu samoilla piirteillä 

kuin näytteen sijoittamista Tampereelle. Esimerkeissä 25 ja 26 nostetaan esille kaikissa 

länsimurteissa esiintyvä ilmiö, jossa yleiskielen d:n paikalla t:n astevaihteluparina on r.  

 

Lappiin näyte on sijoitettu kuusi kertaa. Seuraavissa esimerkeissä on informanttien esit-

tämiä perusteluja näytteen sijoittamisesta Lappiin: 

 

(28) ”Mää” ja kahdennetut konsonantit (vattaan) (p4, Kemin seutu) 

(29) mä, nährään, teoriassa väärät tuplakonsonantit (p23, suunnilleen Ranua) 

(30) Tutut asuvat tuolla päin ja puhuvat tuolla tavalla (t22, suunnilleen Ylitornio) 

(31) R -> tungetaan joka sanaan, että ehkä pohjosessa voisi olla näin (?) (t24, 

Kittilän ympäristö) 

(32) Ajattelin, että kuului oululaisen ”mää” mutta se oli jotenkin sekoittunut (p19, 

suunnilleen Ranua). 
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Muutama informantti on kiinnittänyt huomiota yleiskielen d:n paikalla t:n astevaihtelu-

parina olevaan r:ään, kuten esimerkissä 31, jossa puhutaan r:n tunkemisesta joka sanaan. 

Maallikot puhuvatkin herkästi tunkemisesta, jolla he tarkoittavat äänteen lisäämistä. 

Usein tunkeminen liitetään jälkitavujen vokaalienväliseen h:hon, mutta myös esimerkiksi 

yleiskielen d:n paikalla t:n astevaihteluparina olevaan r:ään. (Mielikäinen & Palander 

2014b: s.v. tunkea.) Esimerkeissä 28 ja 29 tuodaan esiin myös kahdennetut konsonantit 

(vattaan) ja teoriassa väärät tuplakonsonantit. Kahdennetuilla konsonanteilla viitataan 

yleiskielen ts:n vaihteluttomaan vastineeseen tt. Voi olla, että samaan ilmiöön viitataan 

myös mielenkiintoisella ilmauksella teorissa väärillä tuplakonsonanteilla, jossa saate-

taan ottaa kantaa siihen, ettei esimerkiksi vattaan ole yleiskielinen muoto. Tavallisesti 

maallikot puhuvat konsonanttien kahdentamisesta tai tuplaamisesta yleisgeminaatiota 

tarkoittaessaan (Mielikäinen & Palander 2014a: 154). Muutama vastaaja kertoo kiinnit-

täneensä huomiota mää-pronominiin, kuten esimerkeissä 32 ja 28. Mää-pronomini on 

kuitenkin yhdistetty oululaiseen puhetapaan, kuten esimerkissä 32, ja siksi näyte on il-

meisesti sijoitettukin suhteellisen lähelle Oulua. Yksi informantti (esimerkissä 30) myös 

kertoo tuttujensa asuvan pohjoisessa ja puhuvan näytteessä kuullulla tavalla.  

 

Puhenäytteen on sijoittanut itäiseen Suomeen, joksi tässä yhteydessä luen suunnilleen 

Kuusamon, Kuopion ja Kotkan rajaaman alueen, noin kahdeksan informanttia. Tämä on 

noin 14 prosenttia kaikista informanteista. Suurin osa näistä on paikantanut näytteen Kuo-

pion ja Joensuun ympäristöön, mutta joku on myös sijoittanut näytteen myös lähelle Sa-

vonlinnaa ja pari myös lähelle Kajaania. He mainitsevat perusteluissaan paitsi nährään-

muodon, myös murteiden prosodisia piirteitä, kuten tietyn puhetyylin ja ”pyöreän” lau-

sumisen. Puheen pyöreyttä ja soljuvuutta kommentoidaan usein Savon murteista puhut-

taessa (ks. Nupponen 2011: 181–182). 

 

Pari vastaajaa on sijoittanut ääninäytteen Ouluun, pari Oulun läheisyyteen. Yksi vastaaja 

mainitsee sijoituksensa tuskin olleen oikea murre, mutta konsonanttien toisto on hieman 

samantyylinen. Tällä konsonanttien toistolla hän saattaa tarkoittaa kirjakielen ts:n pai-

kalla Oulussakin kuultavaa yleislänsisuomalaista varianttia tt, josta informantit ovat käyt-

täneet aiemmissa esimerkeissä ilmauksia kahdennetut konsonantit ja tuplakonsonantit 

(Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 283). Kaksi informanttia mainitsee peruste-

luissaan mää-pronominin, joka tunnutaan liitettävän Oulun alueelle. Yksi informantti 

edellisten lisäksi on vetänyt karttatehtävässä tämän näytteen kohdalla epäselvän viivan 
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Itämeren päälle Oulun lähelle, enkä ole ottanut hänen vastaustaan huomioon karttaa 3 

tehdessäni. Hän kuitenkin perustelee vastaustaan näin: Pohjois-pohjanmaa, koska puhuja 

sanoi mää. Kuitenkaan ei varmaan Oulun koska hän sanoi nährää. Myös Airisniemen 

(2018: 44) tutkimuksessa tämän näytteen paikannus Ouluun on tehty persoonapronomi-

nin mää tunnistamisen perusteella. 

 

 

3.4.2. Näytteen arviointi 

 

Tampereen puhenäytteen arvioinnit näkyvät kuviossa 1 ruskealla värillä. Pääpiirteittäin 

Tampereen näytettä arvioidaan suhteellisen neutraaliksi, jos viivadiagrammia verrataan 

muihin näytteisiin: Tampereen näyte erottuu vain hitaimpana näytteenä. Puheen korrek-

tiuden arvioinneissa näyte arvioidaan kolmanneksi vaikeaselkoisimmaksi (0,08), ja sel-

keästi murteelliseksi (-0,75), mutta arvioinnit sijoittuvat keskivälille muihin näytteisiin 

nähden.  

 

Miellyttävyys-skaalalla Tampereen näyte on arvioitu toiseksi epäystävällisimmäksi näyt-

teeksi (0,2). Näytettä on arvioitu kuitenkin hieman enemmän ystävällisemmäksi kuin epä-

ystävälliseksi. Tampereen näyte on arvioitu myös kolmanneksi rumimmaksi (-0,32) ja 

kolmanneksi ärsyttävimmäksi (0,01). Ärsyttävyyden arvo on kuitenkin niin lähellä nollaa, 

että suhtautuminen näytteen ärsyttävyyteen voidaan ajatella melko neutraaliksi. Sivisty-

neisyyden ja huvittavuuden arviot ovat lähellä nollaa, mutta näyte arvioidaan toiseksi 

leuhkimmaksi (0,52). Tulos ei kuitenkaan ole miinusmerkkinen, joten näytettä on arvioitu 

silti enemmän neutraaliksi kuin leuhkaksi. 

 

Tampereen puhenäyte arvioidaan kaikkein hitaimmaksi näytteeksi (-0,6). Hidastempoi-

nen ja rauhallinen puhe liitetään yleisestikin ”hitaisiin hämäläisiin”. Hitaus voi olla yh-

teydessä lisättyihin aineksiin, kuten päätteisiin tai geminaation myötä piteneviin ääntei-

siin. (Mielikäinen & Palander 2011: 205–206.) Hitaaksi mielletään usein maaseudun pu-

hekieli (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. hidas). 
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3.5. Kainuun puhenäyte 

 

3.5.1. Näytteen sijoitus 

 

Kainuu (30 s) 

piti sinne opettajaksi kansa hakkee nii (0.5) ((henkäys)) se ensinnä oli sitte se kirjallinen 

koe (0.5) ja tuota (0.5) em minä oikkee siitä oamusta sitte mittää muista kyllä että (0.5) 

että tuota sinnev vaa mänin sinne kokkeeseen ja (0.5) se oli semmonen (1.0) suhtteellisen 

yksinkertanen kuitenni ku tota (1.0) aika hyvin olin lukenna siihen et- (1.0) teipä siinä 

mittää siinä kyseltiin niitä (0.5) asioita kaikellaisia siitä (.) fennistiikasta ja (1.5) ja tuota 

(.) eipä se kirjal-? 

 

Kainuun näytteen puhuja on nuori mies, joka on syntynyt ja kasvanut Kainuussa, mutta 

asunut viimeisimmät muutaman vuoden Oulun seudulla. Näytteessä on kuultavissa savo-

laismurteille ja etenkin Kainuun murteelle tyypillinen pitkän aa:n edustus oa-diftongina 

muodossa oamusta. Näytteessä on myös savolaismurteille tyypillinen yleisgeminaatio 

muodossa kokkeeseen ja erikoisgeminaatio muodossa suhtteellisen. (Räisänen 1972: 31; 

Räisänen 1998: 16, 19.) Puhuja käyttää savolaismurteille tyypillistä mennä-verbin asua 

mänin, yksikön 1. persoonan persoonapronominia minä ja Kainuun murteelle tyypillistä 

konsonanttivartaloista essiiviä muodossa lukenna (Räisänen 1998: 142–143; Lyytikäi-

nen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 405, 407). Kartassa 4 on informanttien tekemät Kai-

nuun ääninäytteen sijoitukset. 
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KARTTA 4. Kainuun puhenäytteen sijoitukset. 

 

Kartasta 4 huomaa, että sijoitukset keskittyvät keskelle Suomea niin, ettei täysin pohjoi-

seen, etelään eikä Lounais-Suomeen ole paikannettu näytettä kertaakaan. Suurin osa si-

joituksista (60 %) on savolaismurteiden alueella, mutta myös Ouluun, Kokkolaan ja Ke-

min ympäristöön näyte on sijoitettu muutaman kerran. Ouluun ääninäyte on paikannettu 

viisi kertaa. Varsinaiselle Kainuun murteiden alueelle näytteen on sijoittanut 14 infor-

manttia eli 25 % vastaajista.  

 

Kainuun murrealueelle ääninäytteen sijoittaneista informanteista puolet on jättänyt pe-

rustelematta sijoituksensa. Kolme informanttia mainitsee perusteluissaan muodon mäni. 

Yhden mielestä näyte kuulosti tutulta, ja toisen mielestä näyte kuulosti melkein Oulun 

murteelta. Seuraavissa esimerkeissä on Kainuuseen näytteen sijoittaneiden perusteluita: 

 

(33) ”mänin” (e->ä) (p12, Kajaanista itään) 

(34) pitkiä äänteitä, rennon kuuloista puhetta (p28, Kajaanin itäpuoli). 
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Esimerkissä 33 vastaaja on huomannut mänin-muodon ja siinä e-vokaalin muuttuneen 

ä:ksi. Esimerkissä 34 informantti taas on kiinnittänyt huomiota pitkiin äänteisiin ja kertoo 

puheen kuulostaneen rennolta. Voi olla, että vastaaja tarkoittaa pitkillä äänteillä Kainuun 

murteelle tyypillistä erikoisgeminaatiota, jota esimerkiksi Oulussa ei juurikaan käytetä. 

Rennoksi taas kuvaillaan usein murteita yleensä tai eri aluemurteita (Mielikäinen & Pa-

lander 2014b: s.v. rento). 

 

Myös muualle savolaismurteiden alueelle näytteen sijoittaneille paikannuksen perustele-

minen on tuntunut haastavalta, sillä hieman yli puolet 21:stä on jättänyt perustelematta 

tai kertoo sijoituksen olleen arvaus. Yksi näistä myös sanoo, ettei hänellä ole mitään nä-

kemystä, mutta kommentoi puheen kuulostaneen tavalliselta. Yksi Iisalmen itäpuolelle 

näytteen sijoittaneista informanteista kertoo sijoituksen olleen veikkaus, mutta arvailee 

näytteen olleen varmaan etelästä, koska ei käytetty ”mie/sie”. Kolme vastaajaa on huo-

mannut savolaismurteille tyypillisen mennä-verbin asun mänin ja yksi vastaaja konso-

nanttivartaloisen essiivin lukena näytteestä. Yksi informantti on huomannut, että näyt-

teessä kahdennettiin konsonantteja. Tällä hän tarkoittanee kaikille itämurteille tyypillistä 

piirrettä yleisgeminaatiota tai juuri Kainuun murteelle tyypillistä erikoisgeminaatiota. 

Seuraavissa esimerkeissä 35–37 informantit perustelevat näytteen sijoitusta esimerkiksi 

sukulaisuussuhteilla: 

 

(35) Sukulaisia savosta, kuulosti samalta (t13, Iisalmen pohjoispuoli) 

(36) Keski-Suomessa asuvat isovanhemmat puhuvat näytteen kaltaisesti (t18, Ii-

salmen länsipuoli) 

(37) En erottanut selvästi, mutta kuulosti joltain Keski-Suomalaiselta murteelta 

(p32, Kuopion lähiympäristö). 

 

Esimerkissä 35 informantti kertoo näytteen kuulostaneen samanlaiselta kuin Savossa asu-

vien sukulaisten puhe. Esimerkeissä 36 ja 37 taas viitataan keskisuomalaiseen murtee-

seen. Informantit ovat kuitenkin sijoittaneet näytteen Iisalmen länsipuolelle ja Kuopion 

lähelle, mitkä eivät ole perinteisiä keskisuomalaisia paikkoja. Keski-Suomeksi mielletään 

usein Jyväskylän seutu, joka kyllä kuuluu savolaismurteiden alueeseen.  

 

Kainuun näytteen on sijoittanut Ouluun 5 vastaajaa. Heidän sijoitustensa perusteluita on 

seuraavissa esimerkeissä: 
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(38) Selkeä oulun murre, ylimääräiset konsonantit ja vokaalit sanoissa (t16, 

Oulu) 

 (39) Näytteen miehen puhetapa ja sanojen lausunta on samankuuloista kuin mi-

nulla, joka puhuu melko vahvaa Oulun murretta (t3, Oulu). 

 

Esimerkissä 38 näyte tunnutaan liitettävän selkeästi Ouluun ja tätä perustellaan ylimää-

räisillä konsonanteilla ja vokaaleilla. Ylimääräisillä konsonanteilla vastaaja saattaa tar-

kottaa Oulun murteellekin tyypillistä yleisgeminaatiota, joita esiintyy näytteessä sanan-

muodoissa mittää ja kokkeeseen. Ylimääräisten vokaalien merkitys jää kuitenkin epäsel-

väksi, sillä ylimääräisillä vokaaleilla viitataan yleensä svaavokaaleihin (Mielikäinen & 

Palander 2014a: 162), joita tässä näytteessä ei kuulu. Esimerkissä 39 kiinnitetään huo-

miota puhetapaan ja sanojen lausuntaan, joka on samankuuloista kuin vastaajalla itsel-

lään. Vastaaja ilmoittaa puhuvansa vahvaa Oulun murretta. (Koillismaalla, joka kuuluu 

myös Kainuun murteisiin, pohjalaismurteet ovatkin vaikuttaneet alueen murteeseen, eikä 

siellä ole savolaisuuksia samalla tavalla kuin Kainuun alueella (Räisänen 1972: 11).) 

Kokkolaan tai sen lähelle näytteen sijoittaneet kommentoivat näytteen kuulostaneen poh-

janmaalaiselta ja mainitsevat tuplakonsonantit ja konsonanttien määrän.  

 

Lappiin näytteen sijoittaneista seitsemästä informantista moni on myös jättänyt peruste-

lematta vastauksensa. Perusteluissa kommentoidaan näytteen kuulostaneen pohjoiselta, 

mutta ei lappalaiselta ja pari informanttia mainitsee ”minä”, ”hakkee” ja ”lukena”-muo-

dot näytteestä. Saattaa olla, että tämä näyte on sijoitettu näytteen murteellisuuden perus-

teella Lappiin, kuten Tampereenkin näyte. Vastaavia tuloksia Kainuun murteen vertaa-

misesta Lappiin ovat saaneet ainakin Palander (2011: 110) ja Susanna Kokko (2010: 69–

70).  

 

Eteläpohjalais- ja hämäläismurteiden alueelle näytteen sijoittaneet ovat perustelleet pai-

kannuksiaan seuraavasti: Seinäjoen lähelle näytteen sijoittanut olisi väittänyt näytettä itä-

suomalaiseksi, mutta oli kiinnittänyt huomiota yksikön 1. persoonapronominiin minä 

mie:n sijasta. Tampereen lähelle näytteen sijoittaneen informantin mielestä näyte kuulosti 

melko neutraalilta ainakin hänen korvaansa, joten hän oli sijoittanut näytteen tuonne vä-

hän etelämmäs. Tämä on poikkeava havainto, sillä yleisesti tämä näyte on arvioitu kaik-

kein murteellisimmaksi näytteeksi (ks. luku 3.5.2.). 
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3.5.2. Näytteen arviointi 

 

Kainuun näytteen arvioinnit ovat kuviossa 1 oranssilla värillä. Tämä näytteen arvioinnit 

erottuvat selkeästi muista. Voi siis todeta, että Kainuun näyte on herättänyt tämän tutki-

muksen informanteissa ajatuksia ja tunteita enemmän kuin mikään muu näyte. Suurim-

maksi osaksi näytteen arvioinnit ovat miinusmerkkisiä. 

 

Puheen korrektiutta mittaavissa arvioinneissa Kainuun näyte on arvioitu vaikeaselkoisim-

maksi (-0,49) ja murteellisimmaksi (-1,71) näytteeksi. Voi olla, että vaikeaselkoisuutta 

selittää se, että Kainuun murre tuntuu olevan ihmisille usein hieman outoa, eivätkä he 

tunne tai ole kuulleet sitä. Kainuun murretta ovat pitäneet vieraana myös itäsuomalaiset, 

eteläsuomalaiset ja raahelaiset (Palander 2011: 110–115; Kokko 2010: 70). Voi olla, että 

esimerkiksi oamuna-tyyppiset muodot, joissa pitkä aa edustuu oa-diftongina tai lukenna-

tyyppiset konsonanttivartaloiset essiivit vaikuttavat vaikeaselkoisuuden kokemiseen. 

 

Puheen miellyttävyyttä mittaavissa adjektiiveissa Kainuun ääninäyte arvioidaan rumim-

maksi (-1,08) ja ärsyttävimmäksi (-0,51) näytteeksi. Ystävällisyyden arvioinneissa näyte 

on hyvin samalla tasolla muiden näytteiden kanssa (0,39). Saattaa olla, että näytteessä 

puhutun murteen lisäksi puhujan sukupuoli on voinut vaikuttaa näytteen arviointiin, sillä 

muista näytteistä poiketen tämän näytteen antaja on mies. Sukupuolella lienee jonkin ver-

ran merkitystä, mutta tässä tutkimuksessa Savo mainitaan myös kolmanneksi rumim-

maksi murrealueeksi avointen kysymysten vastauksissa (ks. luku 4.2.). 

 

Lisäksi Kainuun näyte arvioidaan junteimmaksi (-1,19), huvittavimmaksi (-0,2) ja vähi-

ten leuhkimmaksi (1,25) näytteeksi. Nopeuden arvioinnissa näyte on keskitasolla. Mie-

lenkiintoista on, että vaikka tämä näyte arvioidaan ärsyttävimmäksi näytteeksi, se arvioi-

daan myös huvittavimmaksi näytteeksi. Ärsyttävyys, junttius ja huvittavuus vaikuttaisivat 

olevan ainakin jollakin tasolla sidoksissa toisiinsa. Mielikäisen ja Palanderin mukaan sa-

volaismurteista puhutaankin sekä huvittavina että juntteina ja Kainuun murretta pidetään 

sekä hauskana että pöhkönä. Ärsyttävänä taas usein pidetään pääkaupunkiseudulla pu-

huttavaa kieltä. (Mielikäinen & Palander 2014a: 109.) 
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3.6. Lappeenrannan puhenäyte 

 

3.6.1. Näytteen sijoitus 

 

Lappeenranta (23 s) 

jja sitte (0.5) ((henkäys)) sitte niitten ennakkotehtävien pohjalta sitte valittii että ketkä 

pääsee sit sinne(.) sinne varsinaisii pääsykokeisii (.) ja mie onneks sitte pääsin sinne? 

(0.5) ((henkäys)) ja sielläh (.) pääsykokeissa sitten nii (0.5) ((henkäys)) ööhm mmyö tuota 

(1.0) t-tehtii siellä aika paljo sellasii (.)sellasii ryhmätehtäviä ja sitte oli myös yksilöteh-

täviä, ((henkäys)) 

 

Lappeenrannan näytteen on antanut nainen, joka on asunut ja varttunut lapsuutensa ja 

nuoruutensa Lappeenrannassa. Hän on muuttanut myöhemmin Ouluun opiskelemaan. 

Hänen puheestaan on kuultavissa yleisten puhekielisyyksien lisäksi kaakkoismurteille 

tyypillinen yksikön ensimmäisen persoonan persoonapronomini mie ja monikon toisen 

persoonan persoonapronomini myö. Lisäksi hänen puheessaan sananloppuinen n on ka-

donnut, kuten muodossa valittii. (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 578–581.) 

Kartassa 5 on informanttien Lappeenrannan näytteen sijoitukset.  
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KARTTA 5. Lappeenrannan puhenäytteen sijoitukset. 

 

Kuten kartasta 5 voi huomata, suunnilleen puolet informanteista on sijoittanut Lappeen-

rannan puhenäytteen itäiseen Suomeen, johon olen tässä yhteydessä laskenut sekä savo-

laismurteisiin että kaakkoismurteisiin kuuluvat alueet. Itä-Suomen lisäksi myös Rovanie-

men alueella on merkittävä paikannusten keskittymä. Varsinaiselle kaakkoismurteiden 

alueelle näytteen on sijoittanut 8 informanttia, joka on noin 14 % kaikista vastaajista. 21 

informanttia (36 %) on sijoittanut näytteen savolaismurteiden alueelle. On mielenkiin-

toista, että 13 vastaajaa on sijoittanut näytteen Rovaniemelle tai sen lähialueille. 4 vas-

taajaa on sijoittanut näytteen myös Kemin ja Tornion väliselle alueelle. Lisäksi yksittäisiä 

sijoituksia löytyy ympäri Suomea: pohjoisin paikannus on Enontekiöllä ja eteläisin Hel-

singissä. Länsirannikolla merkintöjä ei ole Oulun, Kemin ja Tornion lisäksi muualla. Tä-

män puhenäytteen yhteydessä informantit ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti näyt-

teessä kuultuihin persoonapronomineihin mie ja myö.  

 

Varsinaiselle kaakkoismurteiden alueelle näytteen on paikantanut vain kahdeksan vastaa-

jaa, ja kaikki sijoitukset ovat lähellä Lappeenrantaa. Lähes kaikki Lappeenrannan lähelle 
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näytteen sijoittaneet ovat huomanneet näytteestä mie ja myö-pronomit. Kaksi vastaajaa ei 

ole kommentoinut näytteen sijoittamista mitenkään. Seuraavissa esimerkeissä perustel-

laan näytteen sijoittamista kaakkoismurteiden alueelle: 

 

(40) ”Mie” ”Myö” (p34, Savonlinnasta suoraan itärajalle) 

(41) Lappeenrannan seutu, koska hän sanoi, että ”myö” (t5, Lappeenrannan lähi-

alue) 

(42) Lappeenrannassa on mie, sie slangia, muuten pk-seutu tyylistä (t13, Lappeen-

rannan koillispuoli). 

 

Esimerkissä 40 viitataan vain pelkkiin persoonapronomineihin, mutta esimerkissä 41 myö 

tunnutaan liitettävän selvästi juuri Lappeenrannan alueelle. Kaakkoismurteiden alueella 

monikon persoonapronominit ovatkin muotoa myö, työ ja hyö. Esimerkissä 42 puhutaan 

mie- ja sie-slangista, joka nähdään kuuluvan Lappeenrantaan. Maallikot saattavatkin pu-

hua mie-sie-kielestä, mie-sie-murteesta tai mie-sie-tyylistä (Mielikäinen ja Palander 

2014b: s.v. mie).  

 

Savolaismurteiden alueella näyte on sijoitettu pääasiassa joko Savonlinnan, Joensuun, 

Mikkelin tai Kuopion lähelle. Noin 70 % näille alueille näytteen paikantaneista mainitsee 

perusteluissaan mie ja myö-pronominit tai ainakin toisen näistä. Yksi Joensuun lähelle 

näytteen paikantaneista kertoo isänsä puhuvan aika samalla tavalla ja viittaa kommentil-

laan juuri pronomineihin. Yksi mie-pronominin huomanneista mainitsee myös sanan-

muodon sitte, joka toistuukin ääninäytteen antajan puheessa usean kerran.  

 

Kuopioon ääninäytteen sijoittanut mainitsee näytteen olevan savolainen murre sanojen 

taivutuksen perusteella. Se, mitä informantti tarkoittaa sanojen savolaisella taivutuksella, 

jää hämärän peittoon. Toinen Kuopioon ääninäytteen sijoittaneista sanoo kaverinsa ole-

van Kuopiosta ja puhuvan juuri tuollaisella murteella. Joensuuhun näytteen sijoittanut 

sanoo puheen kuulostaneen Joensuun murteelta, ja Savonlinnaan näytteen sijoittaneen 

mielestä puhe on vähän Savon tyylistä.  

 

Kartasta 5 voi havaita, että Rovaniemen alueella on myös selkeä näytteen sijoitusten kes-

kittymä. Lähes kaikki tänne alueelle näytteen sijoittaneet 13 vastaajaa ovat huomanneet 

näytteestä mie:n ja myö:n. Näyte on selvästi paikannettu Lappiin juuri yksikön ja monikon 
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persoonapronominien perusteella, sillä muita perusteluita informantit eivät anna näytteen 

sijoittamiselle. Persoonapronominit on yhdistetty usein Rovaniemelle: Puhuttiin ”mie, 

myö” niitä kuulee Rovaniemen suunnalla. Myö-pronomini ei kuitenkaan kuulu peräpoh-

jalaisiin murteisiin, vaan monikon persoonapronominit ovat usein t-loppuisia met, tet, het, 

net (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 349). Tässä tapauksessa maallikoiden 

havainnot eivät ole olleet kovin täsmällisiä (accuracy). Erään informantin mielestä pu-

huja puhui normaalisti, mutta hän oli kuullut sanat ”mie” ja ”myö”. Normaalilla vastaaja 

tarkoittanee sitä, ettei näytteessä ole persoonapronominien lisäksi muita erityisen leimal-

lisia murrepiirteitä. Maallikot puhuvat normaalista tarkoittaessaan neutraalia ja murtee-

tonta yleiskieltä. Usein normaali saatetaan yhdistää myös omaan puhekieleen. (Mielikäi-

nen & Palander 2014b: s.v. normaali.) Muualle Lappiin näytteen on sijoittanut seitsemän 

vastaajaa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki mainitsevat persoonapronominit mie ja myö. Yksi 

Tornioon näytteen sijoittanut kertoo näytteen puhujan puhetyylin olleen samanlainen 

kuin torniolaisella kaverillaan.  

 

On mielenkiintoista, että muualle Suomeen näytteen sijoittaneet ovat tehneet valintansa 

persoonapronominien perusteella. Yksi informantti on yhdistänyt mie:n Oulun murtee-

seen, yksi Porin ja Tampereen väliselle alueelle ja yksi Saloon. Eräs vastaaja on paikan-

tanut mie:n myös Helsingin ja Seinäjoen murteisiin kuuluvaksi. Kaksi vastaajaa on sijoit-

tanut näytteen myös Kotkaan. Toinen näistä on ollut kuulevinaan näytteessä miä ja myä-

pronominit, toinen mie ja myö-pronominit. Aiemmissakin kansanlingvistisissä tutkimuk-

sissa maallikot ovat raportoineet kuulleensa miä-muotoja Mikkelin lisäksi muun muassa 

Kotkasta (Mielikäinen & Palander 2014a: 187). Näytteessä kuullut persoonapronominit 

ovat kuitenkin muodossa mie ja myö. 

 

On selvää, että informantit ovat kiinnittäneet huomiota eniten persoonapronomineihin 

mie ja myö ja että he ovat sijoittaneet näytteet pitkälti näiden perusteella. Mielikäisen ja 

Palanderin (2014: 185) mukaan persoonapronominit ovatkin helposti havaittavia ja maal-

likot jaottelet aluemurteita helpoimmin persoonapronominien mukaan. Puolet vastaajista 

on osannut sijoittaa näytteen itäiseen Suomeen, jossa käytetäänkin näitä pronomineja. 

Huomattavan iso osa, noin kolmannes, vastaajista on kuitenkin sijoittanut näytteen myös 

Lappiin näytteellä kuultujen persoonapronominien mie ja myö perusteella.  
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3.6.2. Näytteen arviointi 

 

Lappeenrannan näytteen arvioinnit näkyvät kuviossa 1 harmaalla värillä. Lappeenrannan 

näytteen arvioinnit ovat keskitasolla, mutta näyte erottuu muiden joukosta ystävällisim-

pänä näytteenä. Puheen korreuktiutta mittaavissa adjektiivipareissa Lappeenrannan näyte 

sijoittuu muiden näytteiden saamien arvojen keskelle. Näyte arvioidaan hieman enemmän 

selkeäksi (0,34) kuin vaikeaselkoiseksi, mutta kuitenkin selvästi enemmän murteelliseksi 

(-0,95) kuin yleiskieliseksi. Voi olla, että näyte arvioidaan murteelliseksi persoonapro-

nominien vuoksi, mitkä ovat puheesta helposti havaittavia. 

 

Miellyttävyyttä mittavissa adjektiivipareissa tämä näyte nousee esille kaikkein ystävälli-

simpänä näytteenä (1,27). Lappeenrannan näyte erottuu selvästi muista näytteistä, sillä 

eroa muihin näytteisiin on noin 0,5 mittayksikön verran. Voi olla, että näytteessä kuullun 

murteen lisäksi informantit ovat arvioineet näytteen antajan puhetapaa, joka on heidän 

mielestään ollut ystävällinen. Kaakkoismurteita puhuvien ihmisten luonnetta kuvaillaan 

usein iloiseksi ja ystävälliseksi. (Mielikäinen & Palander 2014a: 110.) Kauneuden (-0,17) 

ja ärsyttävyyden (0,4) arvioinneissa tämä näyte ei eroa merkittävästi muista näytteistä.  

 

Lappeenrannan näyte arvioidaan lisäksi kolmanneksi junteimmaksi (-0,25), toiseksi hu-

vittavimmaksi (-0,05), kolmanneksi neutraaleimmaksi (0,75) ja neljänneksi nopeimmaksi 

(-0,27). Mielenkiintoista on, että näyte arvioidaan toiseksi huvittavimmaksi ja kolman-

neksi junteimmaksi. Nämä adjektiivit ovat nousseet esille myös Kainuun näytteen arvi-

oinneissa. Huvittavuuden kokemus voi viitata siihen, että kaakkoismurteita pidetään ylei-

sestikin miellyttävinä, ja niitä kuvaillaan myönteisin adjektiivein, kuten jännä, hauska ja 

persoonallinen (Mielikäinen & Palander 2014a: 110).  
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3.7. Oulun puhenäyte 

 

3.7.1. Näytteen sijoitus 

 

 Oulu (30 s) 

-tä joo että ookkonää opettanu aikasemmi (0.5) mää oliv vaa että no (.) emmää kyl oo 

koskaa opettanu kettää (.) ja must tuntu et mitä tästäki oikeesti tullee et mää halluun 

opettajaksi mut emmää ees ossaa opettaa eŋkä mää oo koskaa opettanu ((henkäys)) (1.0) 

no sit mun kaveri (.) oli siinä mun mukana ja se kysy et jos must tuntuu et mää oon ihan 

panniikisa nytte (.) nii määv voi ottaa puolikkaa hänen panniikkilääkkeestä että kyllä 

sitte mennee hyvi (.) että ((korottaa ääntään matkiessaan kaveriaan))eihä sua sitte ennää 

jännitä että sej jäläkee se haastattelu o iha heleppoo hom-,  

 

 

Oulun näytteellä puhuu nainen, joka on asunut lähes koko elämänsä Oulun seudulla. Hä-

nen puheestaan on kuultavissa mää ja nää-persoonapronominit, joista nää toistuu myös 

laajasti tunnetussa stereotyyppisessä matkimuksessa ookkonää (Mantila & Pääkkönen 

2010: 40). Tämän lisäksi näytteessä on svaavokaali, kuten muodossa jäläkee, ja yleisge-

minaatiota, joka on laajentunut myös uudempiin lainasanoihin, kuten näytteessä muo-

dossa panniikki (Pääkkönen 1994: 298; Mantila & Pääkkönen 2010: 92). Näytteessä on 

kuitenkin myös yleisiä puhekielisyyksiä, kuten A:n loppuheittoa sananmuodoissa kyl ja 

must. Kartassa 6 on Oulun näytteen paikannukset. 
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KARTTA 6. Oulun puhenäytteen sijoitukset. 

 

Näytteen on paikantanut Ouluun tai ihan sen lähialueille noin 85 % (47 informanttia) 

vastaajista. Muutama informantti on sijoittanut näytteen hieman Oulusta etelään päin, 

mutta vain yksi informantti on sijoittanut näytteen Helsinkiin ja yksi keskelle Suomea. 

Kainuuseen näytteen on paikallistanut kaksi vastaajaa ja Lappiin kaksi vastaajaa. Tämä 

näyte on sijoitettu kaikista näytteistä yksimielisimmin samaan paikkaan, Ouluun. Myös 

Airisniemen tutkimuksen S2-kielenkäyttäjät ovat osanneet sijoittaa Oulun näytteen pää-

sääntöisesti Ouluun. S2-puhujien paikannuksissa on kuitenkin hieman enemmän hajontaa 

kuin omien informanttieni paikannuksissa. (Airisniemi 2018: 25.) 

 

Seuraavissa esimerkeissä on perusteluita näytteen sijoittamisesta Ouluun: 

  

(43) kettään, tullee, panniikkilääke kaksi konsonanttia (t8, Oulu) 

(44) ”ookko nää?” kin painotus (p30, Oulu) 

(45) oulussa puhutaan pitkästi esim. kettää, mittää, ossaa (t15, Oulu) 
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(46) ”heleppoo” ”ookko nää” ”mää halluun” tungetaan ylimääräisiä kirjaimia 

sanoihin (t24, Oulu) 

(47) ”Nää”, ”ossaa”, ”panniikki”, ”heleppo”. Oulusta (p14, Oulu). 

 

Esimerkeissä 43–47 nousee esille ilmauksia, joihin informantit ovat eniten kiinnittäneet 

näytteessä huomiota. Useimmin mainittuja ovat ookkonää-muoto, heleppo ja panniikki. 

Ookkonää-matkimus toistuu useissa Ouluun liittyvissä hokemissa, kuten ookkonä Ou-

lusta ja pelekääkkönää polliisia. Nämä hokemat jäävät herkästi mieleen ja ovat tuttuja 

paitsi oululaisille itselleen, myös murrealueen ulkopuolella asuvillekin. (Mantila & Pääk-

könen 2010: 40.) Nää-pronominiin liittyy myös huvittavuutta (Mielikäinen & Palander 

2014a: 198). Helepolla viitattaneen svaavokaaliin ja panniikilla taas laajentuneeseen 

yleisgeminaatioon, mutta näitä ei ole mainittu kielitieteellisillä termeillä. Yleisgeminaa-

tioon viitataan myös esimerkissä 43, jossa puhutaan kahdesta konsonantista. Esimerkissä 

44 informantti taas puhuu ookkonää:stä sekä mainitsee kin-painotuksesta. Vastauksesta 

ei saa täysin selvää, tarkoittaako informantti kin-partikkelin painotusta vai jotain muuta. 

Esimerkissä 45 todetaan, että Oulussa pitkitetään sanoja, ja informantti on antanut esi-

merkkisanoja, joista kettää ja ossaa kuuluvat näytteessä. Esimerkissä 46 vastaaja taas 

puhuu ylimääräisten kirjainten tunkemisesta sanoihin ja nostaa esimerkiksi helepon, ook-

konää ja mää halluun -ilmaukset. Hän ilmeisesti viittaa svaavokaaliin ja yleisgeminaa-

tioon, mutta ei osaa nimetä näitä ilmiöitä. Esimerkissä 47 nostetaan esille jo aiemmissakin 

esimerkeissä esiin tulleita näytteestä kuultuja sanoja ja muotoja. 

 

Yleisgeminaatiota kommentoidaan monin ilmauksin. Informantit puhuvat konsonanttien 

toistamisesta, tuplakonsonanteista ja konsonanttien lisäilystä. Joku mainitsee myös vah-

vat kaksoiskonsonantit, ja yksi vastaaja arvottaa yleisgeminaatiota seuraavasti: tarpeetto-

mia tuplakonsonantteja jatkuvasti. Yksi informantti kertoo kaksoiskonsonanttien käy-

töstä, mutta yksi vastaaja mainitsee myös kolmoiskonsonantit. Eräs vastaaja mainitsee 

tuplatut vokaalit ja konsonantit, mutta näiden lisäksi hän mainitsee myös ylimääräiset 

vokaalit. Yksi vastaaja puhuu myös pidennetyistä vokaaleista.  

 

Kymmenen vastaajaa perustelee näytteen sijoittamista sillä, että puhe on selkeästi tunnis-

tettavissa Oulun murteeksi sen tuttuuden vuoksi. Seuraavissa esimerkeissä 48–52 on vas-

taajien perusteluita: 

 



 

 

47 

(48) Naisen puhetapa on aivan Oulun murteen kuuloinen ja kuulostaa samalta kuin 

oma puheeni (t3, Oulu) 

(49) Tutulta murteelta kuulosti (p10, Oulu) 

(50) kuulosti tutulta ja omalta puheeltani, paitsi ”panniikki” ei kuulostanut luon-

tevalta (t20, Oulu) 

(51) Lähes kaikki oululaiset kaverini puhuu tällaisella murteella (t4, Oulu) 

(52) Vahva sanan ”nää” painottuminen. Oulun murteelle olennaista (t17, Oulu) 

 

Esimerkeissä 48 ja 50 vastaaja vertaa näytteellä kuultua puhetta omaansa ja toteaa, että 

ne ovat samankuuloisia. Esimerkeissä 49 ja 50 vedotaan myös murteen tuttuuteen, mutta 

panniikki-muoto ei kuulosta esimerkin 50 vastaajan mielestä luontevalta. Saattaa olla, että 

tässä näkyy myös tuttuushypoteesi, jonka mukaan tuttuja varieteetteja arvostetaan (van 

Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 231–232). Esimerkissä 51 vastaaja kertoo, että 

hänen lähes kaikki kaverinsa puhuvat tällaisella murteella, mutta ei ota kantaa omaan 

puhumiseensa. Esimerkissä 52 taas puhutaan nää:n painottumisesta, jonka kerrotaan ole-

van Oulun murteelle olennaista. Perustelusta ei saa selvää, tarkoittaako vastaaja sitä, että 

nää-pronominia käytetään juuri Oulussa paljon vai että painottuuko nää jotenkin erityi-

sellä tavalla Oulussa. 

 

Muualle kuin Oulun lähialueille näytettä on sijoitettu vain kuusi kertaa. Kemin ja Rova-

niemen välille näytteen sijoittanut perustelee sijoitustaan tuplakonsonanteilla. Kemin ja 

Kuusamon välille näytteen sijoittaneen vastaajan mielestä taas puhuja puhui melko leve-

ästi. Adjektiivia leveä maallikot käyttävät kommentoidessaan puheen murteellisuutta 

yleensä. Tämän lisäksi leveästi puhuminen saatetaan yhdistää sekä länsimurteisiin sekä 

itämurteisiin, joista erityisesti pohjalaismurteisiin ja savolaismurteisiin (Mielikäinen & 

Palander 2014b: s.v. leveä). Kainuuseen näytteen sijoittanut on tehnyt valintansa sillä 

perusteella, että on kuullut näytteessä mää:n käyttöä mutta kertoo sijoituksen olleen veik-

kaus. Helsinkiin näytteen sijoittaneen mielestä puhe oli aikalailla stadia. Tämä on poik-

keava huomio, sillä vaikka näytteessä on yleisiä puhekielisyyksiä, se on yhdistetty muu-

ten melko yksimielisesti informanttien kotipaikkaan Ouluun. Kuitenkin myös Airisnie-

men (2018: 29) S2-kielenkäyttäjät ovat yhdistäneet Oulun näytteen toiseksi eniten pää-

kaupunkiseudulle. Näytteellä kuullut yleispuhekielisyydet (ks. Mantila 2004: 326–327), 
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kuten A:n loppuheittoinen must ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monofton-

giutuminen, kuten muodossa oikeesti, ovat saattaneet vaikuttaneet siihen, miksi näytettä 

on sijoitettu myös pääkaupunkiseudulle. 

 

 

3.7.2. Näytteen arviointi 

 

Oulun näytteen arvioinnit näkyvät vihreällä värillä kuviossa 1 (ks. liite 1). Puheen kor-

rektiuden arvioinneissa Oulun näyte arvioidaan neljänneksi selkeimmäksi (0,69) ja 

toiseksi murteellisimmaksi (-1,39). Vain Kainuun näyte on arvioitu Oulua murteellisem-

maksi. Tulos on hieman yllättävä, sillä usein omaa puhekieltä tai itselle tutuinta murretta 

luonnehditaan neutraaliksi tai tavalliseksi (Mielikäinen & Palander 2014a: 90). Vaikut-

taisi siltä, että oululaisnuoret tiedostavat hyvin paikallisen murteensa ja huomaavat näyt-

teessäkin kuullut ookkonää ja panniikki-muodot murteellisiksi ilmaisuiksi.  

 

Miellyttävyyden arvioinneissa Oulun puhenäyte näyttäytyy viidenneksi ystävällisimpänä 

(0,39), kolmanneksi kauneimpana (-0,06) ja neljänneksi ärsyttävimpänä (0,08). On mer-

killepantavaa, että Oulun murre mainitaan avoimissa kysymyksissä kauneimpana mur-

teena (ks. luku 4.1.), mutta näissä arvioinneissa vasta kolmanneksi kauneimpana puhe-

kielenä.  

 

Muissa adjektiivipareissa Oulun näyte nousee esille leuhkuuden (0,34) arvioinneissa: Ou-

lun murre on arvioitu kaikkein leuhkimmaksi näytteeksi. Tässäkin on kuitenkin huomi-

oitava se, että arvioinnin arvo jää nollan yläpuolelle, eli että näyte on mainittu kuitenkin 

enemmän neutraaliksi kuin leuhkaksi. On kiinnostavaa, että Oulun puhenäytettä on arvi-

oitu leuhkaksi enemmän kuin muita näytteitä. Myös Airisniemen (2018: 29) tutkimuksen 

S2-puhujat ovat kommentoineet Oulun näytteen kuulostaneen vähän homolta ja luonneh-

tineet näytteenantajaa nuoreksi tytöksi ja teiniksi, joka puhuu cool kieltä. Oulun näyt-

teenantajan puhetapa onkin hieman nasaalinen, ja piirre yhdistetään yleensä nuoriin tyt-

töihin sekä helsinkiläiseen puhetapaan yleisesti (esim. Vaattovaara & Soininen-Stojanov 

2006: 242; Vaattovaara, Kunnas, Saviniemi: tulossa). Muissa arvioinneissa Oulun näyte 

on keskitasolla: se mainitaan neljänneksi junteimmaksi (-0,22), kolmanneksi huvittavim-

maksi (0,02) ja kolmanneksi nopeimmaksi (-0,1). 
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3.8. Pohjois-Savon puhenäyte  

 

3.8.1. Näytteen sijoitus 

 

Sonkajärvi (30 s) 

m-muutamav vuos sitte piätin hakkee fysioterapeutiksi ammattikorkeekouluun (1.0) olin 

siinä kuitenni yhtä aikoo vielä tekemässä tradenomin tutkintoon opinnäytettyötä (.) jaa 

valamistautuminen tähä fysioterapeutik kokkeeseen jäiki sitte vähä heikoks (0.5) 

piäsykoeuamuna myöj jouvvuttii lähtemmää aik- (.) muutaman tunnin ajomatkan taotta 

aika aikasil liikentesee (1.5) ((henkäys)) n-öö mutta onneks meil olj siinä ollu kylässä yks 

kaveri joka sitte (0.5) oli matkalla tukena ja joŋka kanssa sai höpötellä (1.0) oikkeestaa 

en keren-,  

 

 

Näytteellä puhuva nainen on kotoisin Sonkajärveltä Pohjois-Savosta. Hänen puheessaan 

on monia savolaismurteisiin kuuluvia piirteitä, kuten pitkän AA:n diftongiutuminen en-

sitavuss (piäsykoeuamuna). Lisäksi hänen puheestaan on kuultavissa monikon persoona-

pronomini myö, yleisgeminaatio, erikoisgeminaatio, t:n heikon asteen vastine v, liuden-

nus eli konsonantin l palataalistuminen muodossa ol’, labiaalistuminen muodossa aikoo 

ja svaavokaali, jotka ovat kaikki savolaismurteiden piirteitä. Näiden lisäksi näytteenanta-

jan puheessa on kuultavissa vanhastaan savolaismurteisiin kuuluneet jälkitavujen eA-yh-

tymän edustus muodossa ee (ammattikorkeekoulu) ja teonsanojen taivutuksessa monikon 

1. persoonan tehtävässä oleva passiivimuoto (myöj jouvuttii), joka on levinnyt sittemmin 

myös laajalle yleispuhekieleen. (Nupponen 2011: 45–48 ja siinä mainitut lähteet; Lyyti-

käinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 405–409.) Pohjois-Savon ääninäytteen paikannuk-

set on merkitty karttaan 7. 
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KARTTA 7. Pohjois-Savon puhenäytteen sijoitukset. 

 

Kartasta 7 voi nähdä, että Pohjois-Savon näytettä on sijoitettu ympäri Suomea. Yksittäisiä 

paikannuksia on Inarin pohjoispuolelta Helsinkiin ja Turkuun saakka. Selviä sijoitusten 

keskittymiä on Itä-Suomessa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan murteiden alueella. Pai-

kannuksia on etenkin Kuopion ja Joensuun ympäristössä. Jonkin verran informantit ovat 

paikantaneet näytettä myös Kainuuseen ja keskelle Lappia. Kokkolan seudulla ja Keski-

Suomessa on joitakin sijoituksia. Myös S2-kielenkäyttäjät ovat sijoittaneet tämän näyt-

teen hyvin hajanaisesti ympäri Suomea (Airisniemi 2018: 37). Natiivien ja S2-kielenkäyt-

täjien tekemät paikannukset eroavat toisistaan kuitenkin siinä, että tässä tutkimuksessa 

vastaajat eivät ole sijoittaneet näytettä lainkaan Pohjois-Pohjanmaan alueelle.  

 

Kokonaisuudessaan näytteen on sijoittanut savolaismurteiden alueelle noin 65 % vastaa-

jista. Juuri Pohjois-Savon murrealueelle näytteen on paikantanut (15 informanttia) 25 % 

informanteista. Seuraavissa esimerkeissä 53–58 on perusteluita, joita Pohjois-Savoon ää-

ninäytteen sijoittaneet vastaajat ovat antaneet: 
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(53) Olen kuullut Kuopion murretta ja näytteen henkilön puhe kuulosti samalta (t3, 

Kuopio) 

(54) ”piätin hakkee” ”piäsykoe” (t5, Kuopion ja Joensuun välimaasto) 

(55) Kuulosti savon murteelle (t7, Kuopion eteläpuoli) 

(56) iä käyttö ää sijasta (p28, Kuopion pohjoispuoli) 

(57) Jotkut sukulaiset kuulostavat tältä (t22, Kuopion eteläpuoli) 

(58) puhuu kaksoiskonsonantteja sisältäviä sanoja (t14, Kuopio). 

 

Savolaismurteiden alueelle näytettä on paikannettu muun muassa ensi tavun diftongiutu-

misen ja yleisgeminaation perusteella (esimerkit 54, 56 ja 58). Esimerkistä 54 ilmenee, 

että näytteestä on huomattu sanat piätin hakkee ja piäsykoe, joista viimeisen mainitsee 

myös muutama muu vastaaja. Esimerkeissä 53, 55 ja 57 informantit perustelevat valin-

taansa sillä, että he ovat kuulleet Kuopiossa ja Savossa ihmisten puhuvan näytteessä kuul-

lulla tavalla. On huomionarvoista, että lähes puolet Pohjois-Savon murteiden alueelle 

näytteen sijoittaneista jättää perustelematta valintaansa. Saattaa olla, että vastaajien tark-

kaavaisuus on herpaantunut heidän kuunneltua ja paikannettua jo monta näytettä. Kom-

mentoin samaa ilmiötä myös viimeisen näytteen kohdalla (ks. luku 3.9.1). Voi myös olla, 

että heidän on ollut vaikea poimia muotoja murteellisesta puheesta.  

 

Pohjois-Karjalan murteiden alueelle näytteen on sijoittanut hieman vajaa 20 % vastaajista 

(11 henkilöä). Neljä vastaajaa näistä ei perustele lainkaan valintaansa. Kolme vastaajaa 

puolestaan nostaa esille näytteessä kuullut muodot piätin ja piäsykoe. Yksi vastaaja tosin 

ilmaisee kuulleensa sananmuodot asussa piäätin ja piääsykoe. Parin informantin mielestä 

näyte kuulosti joltakin itä-suomalaiselta murteelta tai murre kuulosti olevan idän suun-

nalta. Yhden vastaajan mielestä näytteestä tulee mieleen Kainuun murre, mutta hän ei ole 

varma missä Kainuu on, ja hän on sijoittanut näytteen Pohjois-Karjalan murrealueen poh-

joisosaan.  

 

Kahdeksan vastaajaa on sijoittanut Pohjois-Savon ääninäytteen Kainuun murteiden alu-

eelle. Kuusi vastaajaa ei ole perustellut vastaustaan. Kuusamon lähelle näytteen paikal-

listaneen mielestä näytteessä oli korostettuja konsonantteja ja lisäksi ei niin ruotsin tuo-

maa sävyä. Ruotsin tuomalla sävyllä vastaaja saattaa tarkoittaa lainasanojen lisäksi myös 

puheen prosodisia piirteitä, joita ruotsinkielisillä alueilla ja niiden läheisyydessä saattaa 
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olla. On mielenkiintoista, että Airisniemen tutkimuksessa tämän näytteenantajan pu-

heessa on kommentoitu kuuluvan ruotsalaista aksenttia (Airisniemi 2018: 40). Jotkut S2-

kielenkäyttäjät ovat ilmeisesti mieltäneet vahvan murteellisuuden vieraan kielen vaiku-

tukseksi (Airisniemi 2018: 40). 

 

Näytteen on sijoittanut Lappiin yhdeksän informanttia, mikä on noin 15 prosenttia kai-

kista vastaajista. Seuraavissa esimerkeissä 59–64 on tälle alueelle näytteen sijoittaneiden 

perusteluja: 

 

(59) Tupla konsonantteja, ”piäsykoe” (p14, Sodankylän pohjoispuoli) 

(60) ”yhtä aikkoo” (p9, Inari) 

(61) vähän samantyylinen kuin oulun murre niin varmaan jostain läheltä (t24, Ke-

min ja Rovaniemen välimaasto) 

(62) kuulosti jollain tavalla pohjoisen murteelta (t23, Sodankylä) 

(63) Ei mitään hajua, kuulostaa kemijärveläiseltä (p33, Kemijärvi) 

(64) ”kuitenni” (p31, Inarin koillispuoli). 

 

Näytteen sijoittamista Lappiin perustellaan muun muassa tuplakonsonanteilla ja 

piäsykoe-muodolla (esimerkissä 59), joista viimeksi mainittu on noussut esille muille 

murrealueille näytteen sijoittaneiden vastauksissakin. Muista näytteen puhujan käyttä-

mistä murrepiireistä on huomattu labiaalistuminen muodossa yhtä aikkoo ja kuitenni (esi-

merkeissä 60 ja 64). Todellisuudessa näytteessä ei ole kuultavissa tässä muodossa savo-

laistyyppistä erikoisgeminaatiota. Esimerkissä 61 informantti toteaa näytteen puheen 

kuulostaneen vähän Oulun murteen tyyliseltä. Esimerkeissä 62 ja 63 näytteen taas tode-

taan kuulostaneen pohjoisen murteelta ja kemijärveläiseltä. Kolme vastaajaa ei ole pe-

rustellut sijoitustaan. Voi olla, että natiivit kielenpuhujat ovat sijoittaneet näytteen Lap-

piin samalla perusteella kuin Airisniemen tutkimuksen S2-puhujatkin. Airisniemi arvelee 

S2-kielenpuhujien sijoittaneen näytteen Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle siksi, että esi-

merkiksi svaavokaali, t:n heikon asteen vastine ja yleisgeminaatio ovat myös peräpohja-

laismurteisiin kuuluvia piirteitä. (Airisniemi 2018: 39.)  

 

Muualle kuin aiemmin esitellyille murrealueille näytteen on sijoittanut 10 vastaajaa. 

Useimmiten he ovat sijoittaneet näytteen Kokkolan, Seinäjoen ja Jyväskylän väliselle 

alueelle. Joku on kuitenkin paikallistanut näytteen myös Helsinkiin ja Lounais-Suomeen. 
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Heistä yhdeksän kertoo sijoituksen olleen veikkaus tai jättää paikannuksen perustele-

matta. Kokkolaan näytteen sijoittanut kertoo näytteen olleen pohjosen tyylistä vähä. 

 

 

3.8.2. Näytteen arviointi 

 

Pohjois-Savon näytteen arvioinnit näkyvät tummansinisinä kuviossa 1. Pohjois-Savon 

näytteen viivadiagrammi kulkee osittain samaa linjaa kuin Kainuun murteen näytteen dia-

grammi, joskaan Pohjois-Savon näytettä ei arvioida niin negatiivisesti kuin Kainuun mur-

teen näytettä. Pohjois-Savon murretta pidetään toiseksi vaikeaselkoisimpana (-0,05) ja 

kolmanneksi murteellisimpana (-1,09) verrattuna muihin näytteisiin.   

  

Miellyttävyyttä mittaavien sanaparien kohdalla Pohjois-Savon näyte arvioidaan kaikkein 

epäystävällisimmäksi (0,15), toiseksi rumimmaksi (-0,55) ja toiseksi ärsyttävimmäksi (-

0,05). On kuitenkin huomioitava, että ystävällisyyden ja ärsyttävyyden arvioinnit ovat lä-

hellä nollaa. Muiden adjektiivien osalta Pohjois-Savon näyte nousee esille toiseksi jun-

teimpana (-0,78), toiseksi hitaimpana (-0,49) ja toiseksi neutraaleimpana (0,88). Pohjois-

Savon näytteen arviot kulkevat samansuuntaisesti kuin Kainuun näytteen arviot, mutta 

huvittavuuden osalta ne poikkeavat toisistaan: Pohjois-Savon näytettä ei pidetä huvitta-

vana (0,56), kun taas Kainuun näyte on arvioitu huvittavimmaksi.  

 

 

3.9. Turun puhenäyte 

 

3.9.1 Näytteen sijoitus 

 

Turku (30 s) 

noo mä(ä) sit soitin sinne teatterii ja kysysin et mitä nyt sit vois tehrä (0.5) jaa me sit 

sovittii tän mah- vahtimestarin kans et (1.0) mää tulen sit pu(a)l tuntii myöhäs ja hän 

päästää mut (.) iha hissuksiin sisäl (.) sinne saliij ja (1.5) ((henkäys)) nno tämmöttiis me 

tehtiiŋki sit ja (0.5) ((henkäys)) ja JUST ku mä olen sit astumas sinne teatterisaliin nii 

(0.5) huus semmone kauhia repliikki et (0.5) anteeksi että olem myöhässä (0.5) no kaikki 

sit kattos munt ja ihmetteli et (.)((naurahdus)) khui mä kehtaa häiritä sitä,  
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Turun näytteessä on kuultavissa lounaismurteille ja lounaisille välimurteille tyypillisiä 

piirteitä, kuten t:n heikon asteen vastineena r, sananloppuisen n:n kato, si-imperfekti, lop-

puheitto, diftongien avartuminen ja yleiskielen eA-loppuisen vokaaliyhtymän edustus 

asussa -iA (Kurki 2005; Wiik 1998: 20–21; Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 

17–20, 71–72). Turun näytteen paikannukset on merkitty karttaan 8. 

 

 

KARTTA 8. Turun puhenäytteen sijoitukset. 

 

Kartasta 8 voi nähdä, että suurin osa vastaajista on paikantanut näytteen lounaismurteiden 

tai lounaisten välimurteiden alueelle. Selvästi eniten informantit ovat paikantaneet näy-

tettä Turun ympäristöön, mutta myös Porin ja Tampereen seuduilla on paikannusten kes-

kittymiä. Muutamat informantit ovat sijoittaneet näytteen myös Jyväskylään ja Helsin-

kiin. Yksittäisiä paikannuksia on Lapissa, Kainuussa, Kuopion seudulla ja Etelä-Pohjan-

maalla. Airisniemen tutkimuksen S2-kielenkäyttäjien tämän näytteen sijoitukset ovat ha-

jallaan ympäri Suomea, mutta sekä natiivit että S2-puhujat ovat yhtä mieltä siitä, ettei 

näyte ole itäisimmästä eikä pohjoisimmasta Suomesta (Airisniemi 2018: 49). 
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Vastaajista noin 35 % (21) on sijoittanut näytteen Turkuun tai sen lähiympäristöön. 

Useimmiten vastaajat perustelevat sijoitustaan nostamalla esiin näytteessä kuultuja sa-

nanmuotoja tai perustelevat näytteen kuulostaneen Turun murteelta. Moni vastaaja on 

tunnistanut näytteestä si-imperfektin. Seuraavissa esimerkeissä 65–70 on Turkuun näyt-

teen sijoittaneiden antamia perusteluja valinnalleen: 

 

(65) Kuulosti Turun murteelta (p5, Turku) 

(66) ”kysysin”, ”kattos”, ”kuulus” (t5, Turku, Raisio) 

(67) imperfekti kattos katsoi sijasta (p28, Turun pohjoispuoli) 

(68) D->R tehdä - tehrä (p20, Turku) 

(69) hissuksii, tämmöttii (p23, Turun, Porin ja Hämeenlinnan välimaasto) 

(70) mää tuli sit, kaikki sit kattos muhu (ollut muistaakseni äikän kokeessa kirjotet-

tuna) (p12, Turun pohjoispuoli). 

 

Esimerkin 65 tavoin neljä muutakin informanttia on todennut näytteen kuulostaneen tur-

kulaiselta tai Turun murteelta. Esimerkissä 66 vastaaja on huomannut näytteestä muodot 

kysysin, kattos ja kuulus, mutta hän ei kommentoi muotoja enempää. Esimerkissä 67 in-

formantti on kuitenkin tehnyt tarkan (detail) havainnon kommentoidessaan, että kattos on 

katsoi-verbin imperfekti. Esimerkissä 68 vastaaja taas tekee oikean havainnon kommen-

toidessaan yleiskielen d:n paikalla olevasta r:stä. Näytteessä kuultuja sananmuotoja his-

suksii ja tämmöttii nostetaan esille esimerkissä 69. Myös Palanderin (2011: 49–50) tutki-

muksen informantit ovat kommentoineet tämmöttis ja simmottiis-asuisia pronominaaleja 

sekä si-imperfektiä. Paikannusta perustellaan myös äidinkielen kokeesta tutuilla ilmauk-

silla (esimerkissä 70). Seitsemän Turkuun näytteen sijoittanutta informanttia ei perustele 

sijoitustaan mitenkään. 

 

Näytteen on sijoittanut lounaisten välimurteiden alueelle Poriin tai sen lähialueille seitse-

män vastaajaa. Heistä muutama ei perustele sijoitustaan tai kertoo sen olleen arvaus. Yksi 

informantti sanoo, että näytteessä puhuttiin käyttäen ”sit” sanaa. Yhdellä vastaajalla taas 

on sukulaisia Porissa, joten näyte oli hänen mielestään tutun olonen. Yksi vastaaja yhdis-

tää näytteen Tampereeseen, mutta hän on kuitenkin sijoittanut sen lähelle Poria. 

 

Yhdeksän vastaajaa on paikantanut näytteen Tampereelle, viisi Jyväskylän seudulle ja 

kolme pääkaupunkiseudulle. Heistä suurin osa ei perustele paikannustaan. Tampereen 



 

 

56 

yhteydessä mainitaan kuitenkin, että r-kirjain lausutaan hassusti. Lisäksi yksi informantti 

nostaa esille muodon myöhäs, mutta hän ei kommentoi muotoa muuten. Jyväskylään 

näytteen sijoittanut mainitsee sanojen lyhentelemisen. Lounaismurteissa sanojen lyhen-

telyllä viitataan usein vokaalien loppu- ja sisäheittoihin (Wiik 1998: 85). Helsinkiin näyt-

teen sijoittaneista yksi mainitsee perusteluissaan näytteen olleen vaikeasti ymmärrettävä 

niin kuin stadilaisten puhetyyli on. Ilmeisesti vastaaja on tulkinnut Turun näytteessä pu-

huttavan Stadin slangia, jota saatetaan pitää epäselvänä (Mielikäinen & Palander 2014a: 

110). Toisaalta taas vastaaja on voinut yhdistää näytteen Stadiin siksi, että maallikot yh-

distävät tyypillisesti s-kirjaimen sekä pääkaupunkiseudun s:ään että Turun murteen si-

imperfektiin (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. s, äs, ässä, s-kirjain). 

 

Turun näytettä on sijoitettu myös muualle Suomeen. Kemin seudulle näytteen sijoittanut 

informantti on huomannut näytteestä mää-pronomin ja paikallistanut näytteen sen perus-

teella. Sodankylän pohjoispuolelle näytteen paikallistanut taas perustelee sijoitustaan -rä-

päätteillä. Saattaa olla, että vastaaja tarkoittaa näillä -rä-päätteillä tehrä-tyyppistä muo-

toa, jossa on länsimurteisiin kuuluva t:n heikon asteen vastine r. Hieman Vaasan etelä-

puolelle ääninäytteen sijoittanut vastaaja on tehnyt sijoituksensa puhujan imperfektin s-

päätteen perusteella. Hän on siis huomannut si-imperfektin näytteestä, mutta ei ole osan-

nut sijoittaa näytettä oikealle seudulle. 

 

Huomionarvoista on, että hieman yli puolet on jättänyt perustelematta, miksi he ovat si-

joittaneet näytteen tiettyyn paikkaan. Moni kertoo paikannuksen olleen arvaus. Kuitenkin 

vain pari vastaajaa on jättänyt sijoituksen tekemättä kokonaan. Voi olla, että oululaislu-

kiolaisten keskittyminen on herpaantunut viimeisen ääninäytteen kohdalla, eivätkä he ole 

enää jaksaneet perustella näytteen sijoittamista samalla tavalla kuin aikaisempia näytteitä. 

Voi myös olla, että Turun näyte on ollut heille oudon kuuloinen ja he ovat siksi arvanneet 

paikan.  

 

 

3.9.2. Näytteen arviointi 

 

Turun näytteen arviot näkyvät kuviossa 1 vaaleimman sinisen sävyllä. Näytteen arviot 

kulkevat viivakaavion yläreunassa ja monet arviot ovat samansuuntaisia pääkaupunki-
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seudun näytteestä tehtyjen arviointien kanssa. Puheen korreuktiutta arvioivissa sanapa-

reissa Turun näyte koetaan toiseksi yleiskielisimmäksi (-0,2) ja kolmanneksi selkeim-

mäksi (0,8).  

  

Miellyttävyyden arvioinneissa Turun näyte taas nousee esille toiseksi ystävällisim-

pänä (0,83) ja kaikkein kauneimpana (0,49) näytteenä. Erityisesti kauneuden arvioinnit 

yllättävät, sillä Turun murretta on yleisesti pidetty rumimpana murteena. Toisaalta taas 

Mielikäisen ja Palanderin mukaan Turun murretta on negatiivisten ilmausten sijaan ku-

vattu miellyttävyyttä ilmaisevilla sanoilla, kuten kaunis, kiva, hupaisa ja hyväntuulinen. 

(Mielikäinen & Palander 2014a: 108.) Näytteiden arvioinnissa näkynee se, että käsitys 

Turun murteen rumuudesta saattaakin pohjautua pääasiassa stereotypioihin. Turku arvi-

oidaan myös toiseksi vähiten ärsyttävimmäksi (0,45) näytteeksi. Kaiken kaikkiaan Turun 

ääninäytettä arvioidaan miellyttävyyttä ilmaisevilla adjektiiveilla. Muissa sanapareissa 

Turun näyte nousee esille toiseksi sivistyneimpänä (0,39), toiseksi nopeimpana (0,17) 

ja kaikkein vähiten huvittavimpana (0,86). Leuhkuuden arviot (0,55) ovat hyvin keskita-

soa. Myös Airisniemen tutkimuksessa S2-kielenkäyttäjä on sijoittanut Turun näytteen 

monikulttuuriseen ja sivistyneeseen kaupunkiin (Airisniemi 2018: 51). 

 

 

3.10. Kokoavat havainnot sijoituksista ja arvioinneista 

 

Luvussa kolme olen esitellyt, miten oululaislukiolaiset ovat sijoittaneet kuulemansa pu-

henäytteet Suomen karttaan. Lisäksi olen esitellyt, millä perusteella vastaajat ovat näyt-

teet sijoittaneet. Olen myös esitellyt kuviossa 1 (liite 1), miten puhenäytteitä on arvioitu. 

Tässä alaluvussa kokoan yhteen paikannusten tuloksia. Lisäksi luon kokoavan katsauksen 

informanttien tekemiin arviointeihin näytteistä.  

 

Tämän tutkimuksen informantit ovat tunnistaneet parhaiten oman kotimurteensa puhe-

näytteen (ks. kartta 6). Ouluun näytteen on sijoittanut lähes 85 prosenttia vastaajista. Pe-

rusteluissa he nostavat esille paitsi näytteen puheen tuttuuden, myös näytteessä kuultuja 

ilmauksia. Vastaajat ovat kiinnittäneet huomiota ainakin ookkonää-matkimukseen, svaa-

vokaaliin ja yleisgeminaatioon. Lisäksi osa vastaajista on kommentoinut Oulun murteelle 

tyypillistä laajentunutta yleisgeminaatiota, joka ei ole erään vastaajan mielestä kuulosta-

nut luontevalta. Toiseksi parhaiten on tunnistettu Pellon ääninäyte, jonka on sijoittanut 
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Lappiin noin 75 % vastaajista (ks. kartta 2). Pääosin näyte on kuitenkin sijoitettu muualle 

kuin murteen varsinaiselle puhuma-alueelle. Informanteilla ei näytä siis olevan tarkkaa 

käsitystä (accuracy) Lapissa puhuttavista murteista, vaan he ovat sijoittaneet näytteen 

Sodankylän, Rovaniemen ja Kittilän lähiympäristöihin. Lähes kaikki Lappiin näytteen 

sijoittaneet ovat huomanneet näytteestä jälkitavujen vokaalienvälisen h:n, josta informan-

tit puhuvat usein h:n päältä puhumisena.  

 

Tampereen puhenäytteen on osannut sijoittaa Tampereelle tai noin sadan kilometrin etäi-

syydelle noin 40 prosenttia vastaajista (ks. kartta 3). Tampereelle näytteen sijoittaneet 

vastaajat kommentoivat eniten t:n heikon asteen vastinetta r:ää. Loput sijoitukset ovat 

ympäri Suomea lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia ja Keski-Suomea, jossa sijoituksia 

ei ole lainkaan. Muualle Suomeen näytteen sijoittaneet perustelevat vastaustaan muun 

muassa kahdennetuilla konsonanteilla, joilla tässä on saatettu tarkoittaa yleiskielen ts:n 

vastinetta tt, ja mää-pronominilla, jonka perusteella näyte on sijoitettu Ouluun. Lähes 

yhtä hyvin on tunnistettu Turun puhenäyte (ks. kartta 8), sillä lounaismurteiden tai lou-

naisten välimurteiden alueelle näytteen on sijoittanut noin 35 prosenttia vastaajista. Vas-

taajat perustelevat sijoitustaan esimerkiksi si-imperfektillä ja muilla näytteissä kuulluilla 

sananmuodoilla. Pääosin Turun näytteen sijoitukset ovat keskittyneet länsirannikolle, 

Tampereelle tai Jyväskylän alueelle.  

 

Kainuun ja Pohjois-Savon puhenäytteet on osannut paikantaa noin 25 % informanteista 

(ks. kartat 4 ja 7). Savolaismurteiden alueelle molempia näytteitä on kuitenkin sijoittanut 

noin 60 prosenttia vastaajista. Kainuun näytteen paikannuksia on hajanaisesti savolais-

murteiden alueella, mutta myös Oulussa, Kemissä ja Kokkolassa. Informantit ovat kiin-

nittäneet näytteessä huomiota esimerkiksi männä-verbiin, yleisgeminaatioon ja rennon 

kuuloiseen puheeseen. Pohjois-Savon näyte taas on paikannettu Kuopion ja Joensuun li-

säksi erityisesti Lappiin. Savolaismurteiden alueelle näytettä on paikannettu muun mu-

assa diftongiutumisen ja yleisgeminaation perusteella. Saattaa olla, että informantit ovat 

sijoittaneet näytteen Lappiin siksi, että näytteessä kuullut svaavokaali, yleisgeminaatio ja 

t:n heikon asteen vastineena oleva kato kuuluvat myös joihinkin peräpohjalaismurteisiin.   

 

Pääkaupunkiseudun ja Lappeenrannan näytteet on paikannettu heikoiten (ks. kartat 1 ja 

5). Pääkaupunkiseudulle tai kaakkoismurteiden alueelle näytteet on sijoittanut noin 14 % 

vastaajista. Pääkaupunkiseudun näytettä on sijoitettu Helsingin seudun lisäksi Ouluun ja 
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Jyväskylään. Mihin tahansa päin Suomea näytteen sijoittaneet informantit kommentoivat 

puheen normaaliutta. Puheen normaalius selittänee sitä, miksi pääkaupunkiseudun näy-

tettä on sijoitettu yhtä paljon Ouluun kuin pääkaupunkiseudullekin. Normaalina puhutaan 

usein omasta puhekielestä (Mielikäinen & Palander 2014b: s. v. normaali). Vastaajat pe-

rustelevat sijoitustaan myös sillä, että kieli on ollut modernia ja nykyaikaista ja sanoja on 

lyhennelty. Lappeenrannan näytteen on sijoittanut itäiseen Suomeen noin puolet vastaa-

jista, mutta näytettä on sijoitettu paljon myös Lappiin, Rovaniemen seudulle. Sekä kaak-

koismurteiden alueelle että muualle Suomeen näytteen sijoittaneet ovat huomanneet näyt-

teestä selvimmin persoonapronominit mie ja myö. Paikannukset Lappiin on luultavasti 

tehty myös persoonapronominien perusteella. Tämän näytteen yhteydessä persoonapro-

nomineja on kommentoitu eniten. Syy voi olla se, että näytteessä ei ole muita erityisen 

leimallisia murrepiirteitä. 

 

Kuviosta 1 huomaa, että pääkaupunkiseudun ja Turun ääninäytteiden arviot kulkevat ku-

vion ylälaidassa osittain samansuuntaisesti. Vastaavasti taas kuvion alareunassa on Kai-

nuun ja Pohjois-Savon näytteiden arvioinnit, jotka kulkevat osittain samansuuntaisesti. 

Pääkaupunkiseudun näyte arvioidaan sivistyneimmäksi, selkeimmäksi, yleiskielisim-

mäksi ja nopeimmaksi. Turun näyte taas nousee esille kauneimpana ja vähiten huvitta-

vimpana näytteenä. Turun näyte arvioidaan murteellisemmaksi ja hitaammaksi verrattuna 

pääkaupunkiseudun näytteeseen. 

 

Lapin murteen näyte arvioidaan toiseksi selkeimmäksi ja kaikkein vähiten ärsyttävim-

mäksi näytteeksi. Oulun näyte taas arvioidaan leuhkimmaksi, kolmanneksi nopeimmaksi 

ja kolmanneksi kauneimmaksi näytteeksi. Lappeenrannan näyte arvioidaan ystävällisim-

mäksi näytteeksi. Toisekseen Lappeenrannan näyte on arvioitu toiseksi huvittavimmaksi. 

Voi olla, että käsitys murteen huvittavuudesta ja ystävällisyydestä ovat yhteydessä toi-

siinsa. Lappeenrannan näytteen muiden adjektiiviparien arviot ovat hyvin keskitasoa. 

 

Tampereen näyte erottuu muista hitaimpana näytteenä. Lisäksi se arvioidaan toiseksi 

leuhkimmaksi ja toiseksi epäystävällisimmäksi näytteeksi. Tässä tutkimuksessa infor-

mantit kokevat Pohjois-Savon näytteen kaikkein epäystävällisimpänä. Lisäksi näyte on 

arvioitu muun muassa toiseksi rumimmaksi, toiseksi junteimmaksi ja toiseksi vaikeasel-

koisimmaksi. Negatiivisimpia arvioita saa kuitenkin Kainuun näyte, joka koetaan rumim-

maksi, junteimmaksi, vaikeaselkoisimmaksi, ärsyttävimmäksi, murteellisimmaksi mutta 
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myös huvittavimmaksi näytteeksi. On mielenkiintoista, että Kainuun murre ja sen näyte 

herättää informanteissa näin negatiivia tunteita. 

 

Arviointien tuloksissa eniten hajontaa on seuraavissa adjektiivipareissa: yleiskielinen–

murteellinen, sivistynyt–juntti ja selkeä–vaikeaselkoinen. Näissä adjektiivipareissa kor-

keimpia arvioita saavat pääkaupunkiseudun ja Turun näytteet, kun taas vastaavasti mata-

limpia arvoja saavat Kainuun ja Pohjois-Savon näytteet. Yhtenäisimpiä arvioita taas on 

adjektiivipareissa neutraali–leuhka, ei-huvittava–huvittava ja ystävällinen–epäystävälli-

nen. Kaikki näytteet arvioidaan enemmän neutraaleiksi kuin leuhkoiksi ja enemmän ys-

tävällisiksi kuin epäystävällisiksi. Huvittaviksi arvioidaan vain Kainuun ja Lappeenran-

nan näytteet. 
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4. AVOINTEN KYSYMYSTEN VASTAUKSIA 

 

Tässä luvussa käsittelen kyselylomakkeen avointen kysymysten vastauksia. Olen jakanut 

tämän pääluvun alalukuihin, joissa ensimmäisessä kerron lukiolaisnuorten käsityksistä 

suomen kielen kauneimmasta murteesta (4.1.). Seuraavassa luvussa avaan käsityksiä ru-

mimmasta murteesta (4.2.), ja kolmannessa luvussa käsittelen vastaajien mielestä yleis-

kielisintä murretta (4.3.). Havainnollistan näissä luvuissa tuloksia taulukoiden avulla. Lu-

vussa 4.4. kerron informanttien käsityksistä murrerajojen muuttumisesta. Tämän päälu-

vun viimeisessä alaluvussa (4.5.) vertailen Osgoodin skaalasta ja avoimista kysymyksistä 

saamiani tuloksia toisiinsa.  

 

 

4.1. Käsityksiä kauneimmasta murteesta 

 

Tässä luvussa kerron oululaislukiolaisten käsityksistä suomen kauneimmasta murteesta. 

Seuraavaan taulukkoon 1 olen koonnut tulokset avoimista kysymyksistä. Eräät vastaajat 

ovat antaneet useamman kuin yhden vastauksen, joten mainintojen lukumäärä ei täsmää 

vastaajien lukumäärän kanssa. Olen yhdistellyt vastaajien antamia nimityksiä murrealu-

eista yhteen esimerkiksi niin, että Lappiin olen merkannut kuuluvaksi Sodankylän ja Ro-

vaniemen. Kaupungit, joita en osannut yhdistää muihin vastauksissa esiin nousseisiin alu-

eisiin, olen maininnut erikseen, kuten esimerkiksi Lappeenrannan.  

 

Yleisimmin vastaajat mainitsevat vain kauneimpana pitämänsä alueen eivätkä perustele 

vastaustaan. Nostan esiin kuitenkin yksittäisiä mielenkiintoisia perusteluja ja huomioita, 

joita vastaajat ovat antaneet. Olen jakanut murrealueet vastausten perusteella seuraavasti: 
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TAULUKKO 1. Käsityksiä kauneimman puhekielen alueesta. 

Murrealue 

Vastaajien lukumäärä 

(n=59) 

Oulu 12 

En tiedä/ei missään/en osaa sanoa 11 

Etelä-Suomi 8 

Lappi 6 

Tampere 4 

Keski-Suomi/Jyväskylä 4 

Pääkaupunki/Helsinki  4 

Savo/Kainuu/Itä-Suomi 4 

Pohjois-Suomi/pohjoinen 3 

Vaasa 2 

Tyhjä 2 

Lappeenranta 2 

Turku 1 

Rauma 1 

Lahti  1 

Kokkola 1 

 

Taulukosta 1 näkee, että Oulussa puhuttava puhekieli mainitaan yleisimmin kauneim-

maksi (12 kertaa). Vastaajat eivät perustele vastaustaan erityisemmin. Yksi vastaaja ko-

rostaa vastaustaan Oulusa tietenki käyttämällä Oulun murteeseen kuuluvaa yksinäis-

s:llistä inessiiviä ja adverbiä tietenki. Adverbillä vastaaja eksplikoi sitä, että kotimurteen 

kauneutta pidetään hänen mielestään itsestäänselvyytenä. Yksi informantti perustelee 

Oulu-vastaustaan, että se on varmaan tottumus. Oululaisnuoret pitävät siis kauneimpana 

omaa murrettaan. Tulos on odotuksenmukainen, sillä lähes kaikissa kansanlingvistisissä 

tutkimuksissa tulos on se, että omaa murretta pidetään kauneimpana (esim. Preston 1989; 

Long 1999; Long & Yim 2002; Vaattovaara 2009; Palander 2011). Usein tämän on tul-

kittu johtuvan siitä, että tuttua kielimuotoa pidetään ymmärrettävimpänä (Vaattovaara 

2009: 150). Tässä toteutunevat tämän tutkimuksen johdannossa esittelemäni (ks. luku 

2.3.) sekä ymmärrettävyyshypoteesi että tuttuushypoteesi (van Bezooijen 2002: 14–15; 

Kunnas 2006: 231–232). 

 

11 vastaajaa ei ole vastannut kysymykseen siitä, missä puhutaan kauneinta murretta. 

Kuusi vastaajaa perustelee vaikeutta määritellä kauneinta puhekieltä:  
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(71) En tiedä, mutta ei ainakaan kaupungeissa (t21) 

(72) En osaa sanoa, ei ainakaan Oulussa (p35) 

(73) mielestäni mikään murre (eikä yleiskielikään) ole erityisen kaunis (t20)  

(74) En pidä suomen kieltä erityisen kauniina (t22). 

 

Esimerkissä 71 vastaaja ei tunnu arvostavan kaupunkien puhekieltä, ja esimerkin 72 vas-

taaja ei pidä ainakaan Oulun puhekieltä kauniina. Myös monissa aiemmissa tutkimuk-

sissa on havaittu, että vastaajien on ollut vaikea vastata suoraan kysymykseen kauneim-

masta tai rumimmasta murteesta (ks. Mielikäinen & Palander 2002: 100–101; Vaatto-

vaara 2009: 146–147; Palander 2011: 132–134; Mielikäinen & Palander 2014a: 102–

103). Kaunis-sanaa on usein käytetty ilmauksissa, jolloin jokin murre ei ole kovin kau-

nista (Mielikäinen & Palander 2014a: 102). Toisaalta esimerkeissä 73 ja 74 informantit 

eivät pidä suomen kieltä, yleiskieltä tai sen murteita erityisen kauniina. Saattaa olla, että 

tässä näkyy myös englannin kielen arvostus, sillä kenttähavaintojen mukaan monin nuor-

ten elämässä englannin kieli näyttelee suurempaa roolia kuin suomen kieli. 

 

Etelä-Suomessa puhutaan informanttien mukaan kolmanneksi kauneimmin. Olen erotta-

nut omikseen Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun tai Helsingin saamat maininnat, sillä 

Etelä-Suomi ei ole niin tarkkaan rajattu alue kuin pääkaupunkiseutu. Jos kuitenkin huo-

mioi Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun maininnat yhdessä, niin sanottu Etelä-Suomen 

puhekieli nousee tasoihin Oulun saamien mainintojen kanssa. Etelä-Suomen pitämistä 

kauniina saattaa selittää Bezooijenin normihypoteesi ja kontekstihypoteesi, koska Etelä-

Suomen puhekieltä kuulee laajasti mediassa ja Etelä-Suomessa asuvien kieltä arvostetaan 

siellä asuvien ihmisten statuksen vuoksi (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 231–

232). Lappi mainitaan kauneimmaksi kuusi kertaa, ja se onkin neljänneksi yleisin vastaus. 

Lapin yhteydessä vastaajat ovat maininneet Rovaniemen ja Sodankylän. 

 

Tampere, Keski-Suomi (tai Jyväskylä) ja pääkaupunkiseutu (tai Helsinki) on mainittu ku-

kin neljä kertaa kauneimmaksi. Keski-Suomea tai Jyväskylää ehdottavat perustelevat vas-

taustaan niin, että siellä puhutaan tavallisesti tai että siellä se [puhekieli] on melko neut-

raali. Myös etelään yksi vastaaja liittää selkeyden. Itä-Suomi, savolaismurteet, Savo tai 

Kainuu on mainittu myös neljä kertaa. Pohjois-Suomi tai pohjoinen nousee esille kol-



 

 

64 

messa vastauksessa. Olen rajannut nämä maininnat omikseen enkä ole liittänyt niitä Ou-

lun tai Lapin mainintojen yhteyteen, sillä käsitän Pohjois-Suomen tai pohjoisen laajem-

maksi alueeksi kuin Oulun tai Lapin.  

 

Vaasa ja Lappeenranta nousevat esille molemmat kaksi kertaa. On mielenkiintoista, että 

kahdella informantilla on selkeä käsitys Lappeenrannan puhekielen kauneudesta, vaikka 

kenttähavaintojen mukaan kaakkoismurteet ovat pienen murrealueensa ja kaukaisen si-

jainnin vuoksi monille oululaisille hieman tuntemattomia. 

 

Toisin kuin kandidaatintutkielmassani (Holma 2015), jossa kysyin eri oululaislukion op-

pilailta samaa kysymystä suomen kauneimmasta murteesta, tässä tutkimuksessa oululais-

lukiolaiset tuntuvat arvostavan oman murteensa lisäksi Etelä-Suomessa puhuttavaa puhe-

kieltä. Kandidaatintutkielmassani stadi tai Helsingin murre mainittiin vain pari kertaa. 

Kandidaatintutkielmassani (Holma 2015) tulokset osoittavat oululaisnuorten arvostavan 

Rovaniemen tai Lapin murretta lähes yhtä paljon kuin omaansa.  

 

 

4.2. Käsityksiä rumimmasta murteesta 

 

Olen koonnut seuraavaan taulukkoon informanttien vastauksia suomen rumimmasta mur-

teesta. Eräät informantit ovat maininneet usean paikan, joten informanttien lukumäärä ei 

vastaa vastausten kokonaismäärää. Olen luokitellut vastaajien mainitsemia paikkoja yh-

teen niin, että esimerkiksi Lappiin olen katsonut kuuluvaksi maininnat ihan pohjoisesta, 

Rovaniemeltä ja siellä missä puhutaan mie, sie ja h:n päältä. Yleensä informantit eivät 

perustele mainintaansa, mutta nostan esille joitain kiinnostavia perusteluja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

TAULUKKO 2. Käsityksiä rumimman puhekielen alueesta. 

Murrealue 

Vastaajien lukumäärä 

(n=59) 

Lappi/ihan pohjoinen 15 

Stadin slangi/Helsingin alue/pk-seutu 11 

Savo 9 

Turku 7 

Itä-Suomi 4 

Tampere 4 

Ei ole ruminta/en tiedä 4 

Oulu 3 

Lounais-Suomi 2 

Rauma 2 

Länsi-Suomi/länsirannikko 2 

Kainuu 1 

Pori 1 

Pohjois-Suomi 1 

Häme 1 

Pohjanmaa 1 

Kaikkialla, paitsi Oulussa 1 

 

Kauneimman ja rumimman puhekielen tulosten välillä on ristiriita, sillä samoja paikkoja 

on mainittu sekä kauneimmiksi että rumimmiksi puhekielen alueiksi. Kuten taulukosta 2 

voi nähdä, oululaisnuorten mielestä Lapissa tai ihan pohjoisessa puhutaan ruminta mur-

retta. Lappi mainitaan rumimmaksi 15 kertaa. Kolme vastaajaa mainitsee syyksi h:n 

päältä puhumisen, ylimääräiset h-kirjaimet tai h:n päälle puhumisen. Pari heistä mainit-

see myös persoonapronominit mie, sie, myö ja työ, joita pidetään outoina. Toiseksi ru-

mimmaksi nousee Helsingin puhekieli, johon olen liittänyt kuuluvaksi maininnat stadin 

slangista, Helsingistä ja pääkaupunkiseudusta. Tämän alueen puhekieltä sanotaan ru-

mimmaksi 11 kertaa. Yhdessä vastauksessa nousee esille, että stadislangi on vahvimmil-

laan ruminta. Sekä Etelä-Suomi että Lappi nousevat esille myös kolmanneksi ja neljän-

neksi kauneimpana puhekielen alueena (ks. luku 4.1.). Vaikuttaisi siltä, että laajemman 

Etelä-Suomen alueen sijaan rumaksi mielletään suppeampi pääkaupunkiseudun puhekieli 

tai siellä puhuttava slangi. Myös Vaattovaaran (2009: 147) tutkimuksen tornionlaakso-
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laisnuoret pitävät Helsingin puhekieltä rumimpana. Näyttäisi myös siltä, että Lapissa pu-

huttava murre jakaa oululaisnuorten mielipiteitä: osa pitää murretta rumana, pienempi 

osaa taas kauniina.    

 

Kolmanneksi rumimpana pidetään Savossa puhuttavaa murretta. Savo mainitaan rumaksi 

yhdeksän kertaa, mutta laajempi paikka Itä-Suomi mainitaan rumaksi yhteensä neljä ker-

taa. Savosta mainitaan erityisesti Kuopio. Usein suomen rumimpana murteena pidetty 

Turku nousee tässä tutkimuksessa vasta neljännelle sijalle, ja se mainitaan aineistossani 

seitsemän kertaa. Tamperetta sanotaan rumaksi neljä kertaa. Tampere on noussut esille 

myös kauneimpana murteena neljä kertaa (ks. taulukko 1). 

 

Kolme vastaajaa tuo esille Oulun murteen rumuuden ja kolmen vastaajan mielestä mis-

sään päin suomea ei puhuta rumimmin. Yksi näin vastannut oululaisnuori kertoo, että on 

tottunut kuulemaan vähän kaikkia ja on huono tunnistamaan eroja. Samoilla vastaajilla 

on ollut vaikeuksia määritellä myös kauneinta puhekieltä Suomessa. Mielenkiintoista 

kuitenkin on, että en tiedä, en osaa vastata tai en osaa määritellä -vastauksia on rumim-

man puhekielen kysymyksessä vähemmän kuin kauneimman puhekielen kysymyksessä. 

12 vastaajaa ei ole osannut mainita paikkaa, jossa puhuttaisiin kauneimmin, kun taas ru-

minta puhekieltä ei ole osannut nimetä neljä informanttia. Onkin tyypillistä, että murteita 

kuvaillaan enemmän rumiksi kuin kauniiksi (Mielikäinen & Palander 2014: 103). Toi-

saalta esimerkiksi Palanderin (2011: 132) ja Vaattovaaran (2009: 146–150) tutkimuksissa 

vastaajilla on ollut enemmän vaikeuksia määritellä ruminta kuin kauneinta kielimuotoa. 

 

Kaksi informanttia on maininnut Lounais-Suomen, Rauman tai Länsi-Suomen paikaksi, 

jossa puhutaan rumimmin. Kainuu, Pori, Pohjois-Suomi, Häme ja Pohjanmaa mainitaan 

kukin kerran.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset poikkeavat kandidaatintutkielmani (Holma 2015) tuloksista 

siinä, että kandidaatintutkielmassani pääkaupunkiseudun murre ja Turun murre ovat ol-

leet oululaisnuorten mielestä rumimpia murteita. Tässä tutkimuksessa rumimpana pidetty 

Lappi mainitaan kandidaatintutkielmassani rumimmaksi vain pari kertaa. Helsingin alu-

een puhekieltä kuitenkin pidetään lähes rumimpana sekä tässä tutkimuksessa että kandi-

daatintutkielmassani (Holma 2015). Tulokset poikkeavat hieman Palanderin tuloksista, 

sillä Palanderin tutkimuksessa sekä itä- että eteläsuomalaiset ovat yksimielisiä siitä, että 
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Turussa puhutaan suomen ruminta murretta. Toiseksi rumimpana murteena itäsuomalai-

set pitävät Helsingin seudun murretta, kuten tässäkin tutkimuksessa. Palanderin tutki-

muksesta käy myös ilmi, että rumaa murretta on usein perusteltu sen vaikeaselkoisuu-

della. (Palander 2011: 133, 135.) Tämä perustelu on myös Bezooijenin ymmärrettä-

vyyshypoteesin mukainen (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 231–232). 

 

 

4.3. Käsityksiä virheettömimmästä yleiskielestä 

 

Seuraavaan taulukkoon 3 olen koonnut oululaislukiolaisten vastauksia siitä, missä päin 

Suomea puhutaan virheettömintä yleiskieltä. Eräät vastaajat ovat maininneet enemmän 

kuin yhden paikan, ja siksi vastaajien lukumäärä (n) ei vastaa vastausten yhteenlasket-

tua kokonaismäärää.  

 

TAULUKKO 3. Käsityksiä virheettömimmän yleiskielen alueesta. 

Murrealue 

Vastaajien lukumäärä 

(n=59) 

En osaa sanoa/en tiedä/tyhjä 18 

Keski-Suomi/Jyväskylä 16 

Helsinki/pääkaupunkiseutu 10 

Oulu 5 

Etelä-Suomi 5 

Länsi-Suomi 1 

Iisalmi 1 

Turku 1 

Tampere 1 

Lahti 1 

Torniosta ylöspäin länsirajalla 1 

 

Taulukosta 3 näkee, että informanteilla on ollut vaikeuksia määritellä paikkaa, jossa pu-

hutaan virheettömintä yleiskieltä. 18 vastaajaa on vastannut en tiedä, en osaa sanoa tai 

jättänyt vastaamatta kysymykseen. Tällaisten vastausten suureen määrään voi vaikuttaa 

paitsi se, että vastaajien on ollut vaikea määritellä virheettömimmän puhekielen aluetta 

mutta myös se, että kysymys on voinut tuntua vastaajista hieman erikoiselta. Saattaa olla, 
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että vastaajat tiedostavat Suomessa puhuttavan murteellisesti, ovathan informantit arvi-

oineet kaikki näytteet yhtä lukuun ottamatta murteellisiksi (ks. kuvio 1, liite 1). Lisäksi 

käsitys virheettömyydestä on voinut hämmentää vastaajia. Voi olla, että vastaajat ovat 

niin kielitietoisia, etteivät he ajattele murrepiirteiden olevan kielivirheitä. 

 

Jyväskylä ja Keski-Suomi mainitaan molemmat kahdeksan kertaa. Nämä maininnat lienee 

syytä huomioida yhdessä, jolloin niin sanotun Keski-Suomen mainitsee 16 vastaajaa. Mie-

likäisen ja Palanderin (2014a: 87) mukaan Keski-Suomen ja Jyväskylän kieli mielletään 

usein muita murteita puhtaammaksi ja neutraalimmaksi kieleksi. Tässä tutkimuksessa 

Helsingin tai pääkaupunkiseudun on maininnut 10 vastaajaa. Myös Etelä-Suomi maini-

taan viisi kertaa, mutta olen laskenut Etelä-Suomen maininnat (5) erikseen. Yksi vastaaja 

erittelee, että virheettömintä puhekieltä puhutaan Etelä-Suomessa, muttei Helsingissä. 

Jos Etelä-Suomen maininnat huomioitaisiin pääkaupunkiseudun yhteydessä, Keski-

Suomi ja Etelä-Suomi nousisivat vastauksissa esille lähes yhtä paljon.  

 

Virheettömimmän puhekielen yhdistää Ouluun viisi vastaajaa. Yksi näistä sanoo tarken-

nukseksi, että muut murteet kajahtaa ainakin omaan korvaan. Tällaisilla deskriptiiviver-

beillä, kuten kalskahtaa, karahtaa tai sorahtaa, osoitetaan yleensä negatiivista poikkea-

mista yleisemmästä tai tutummasta puhekielestä (Mielikäinen & Palander 2014a: 

117).Van Bezooijenin hypoteeseihin (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 231–

232) nojaten tässä toteutuvat tuttuus- ja ymmärrettävyyshypoteesit, sillä vaikuttaisi siltä, 

että omaa murretta pidetään helposti tuttuna ja yleiskielisenä ja muita murteita taas ou-

toina ja ehkä jopa vaikeaselkoisina. Oma murre on yleensä muihin murteisiin verrattuna 

helppoa, ymmärrettävää ja selkeää (Mielikäinen & Palander 2014: 82). 

 

Tämän tutkimuksen tulokset noudattelevat virheettömimmän yleiskielen osalta kandidaa-

tintutkielmani (Holma 2015) tuloksia. Kandidaatintutkielmassani (Holma 2015) lähes 

puolet vastaajista ei osannut mainita virheettömimmän yleiskielen paikkaa, tässä tutki-

muksessa 30 % jättää mainitsematta sellaisen paikan. Palanderin tutkimuksessa näin on 

tehnyt vain neljä vastaajaa (Palander 2011: 138).   

 

Mielenkiintoista on se, että yleiskielisyys kirvoittaa selkeästi vähemmän mielipiteitä kuin 

murteen kauneus tai rumuus. Palanderin tutkimukset (2011) osoittavat, että yleiskielisim-
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män alueen määrittäminen ei ole ollut täysin helppoa kaikille itä- ja eteläsuomalaisille-

kaan. Sekä tässä aineistossa että Palanderin tutkimuksessa yleiskielisimmän alueen mää-

rittäminen on herättänyt kommentteja muun muassa siitä, ettei täysin yleiskielistä aluetta 

ole olemassa Suomessa. Pääpiirteittäin oululaisnuorten käsitykset virheettömimmän 

yleiskielen alueista noudattelevat itäsuomalaisten käsityksiä: Keski-Suomea pidetään 

yleiskielisimpänä alueena. Toisella sijalla taas on Etelä-Suomen tai Helsingin seudun pu-

hekieli.  

 

 

4.4. Käsityksiä murrerajojen muuttumisesta 

 

Olen selvittänyt myös oululaislukiolaisten käsityksiä murrerajoista. Olen kysynyt vastaa-

jilta, miten kauas heidän on mentävä kotipaikkakunnaltaan, jotta puhekieli muuttuu tai 

jolloin murre alkaa tuottaa ymmärtämisvaikeuksia. Tässä luvussa kerron näihin kysy-

myksiin saamistani vastauksista. 

 

Informantit ovat kommentoineet eniten peräpohjalaisten murteiden murrerajaa. Lähes 35 

% vastaajista on huomannut puhekielen muuttuvan Rovaniemellä. Rovaniemi mainitaan 

noin 20 kertaa puhekielen muuttumista koskevan kysymyksen vastauksissa. Seuraavissa 

esimerkeissä on Rovaniemen maininneiden vastauksia perusteluineen: 

 

(75) Rovaniemi. Silloin se muuttuu yltäkylläiseen h:n käyttämiseen sanojen seassa 

(p18) 

(76) Ei kovin, Rovaniemi – Oulun murre vaihtuu kokonaan paikallisiin murteisiin 

(p23) 

(77) Varmaan Rovaniemelle. Siellä tulee esim. ”mie” ja ”sie” jne. käyttöön (t4) 

(78) Huomattavin muutos on ehkä Lapissa (esim. Rovaniemi) (p13). 

 

Moni Rovaniemen maininneista vastaajista ei perustele vastaustaan kummemmin, mutta 

esimerkin 75 vastaaja on huomannut Rovaniemellä käytettävän yltäkylläisesti h:ta. Esi-

merkissä 76 vastaaja taas näkee Rovaniemelle Oulun murteen vaihtuvan kokonaan pai-

kallisiin murteisiin. Pari informanttia mainitsee Rovaniemen yhteydessä myös persoona-

pronominit mie ja sie, kuten esimerkissä 77. Moni vastaaja mainitsee jonkin kilometri-
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määrän, esimerkiksi 200–300 kilometriä, jonka jälkeen he antavat esimerkkinä Rovanie-

men, jossa puhekielen nähdään muuttuvan. Esimerkissä 78 informantti näkee puhekielen 

huomattavimman muutoksen Lapissa, josta antaa esimerkkinä Rovaniemen.  

 

Peräpohjalaismurteiden pohjoisrajan on huomannut myös merkittävä osa informanteista. 

Kemin tai Tornion on maininnut vastaajista yhteensä lähes 35 prosenttia. Kemi on mai-

nittu 14 kertaa, Tornio kuusi kertaa. Osa vastaajista on saattanut mainita sekä Kemin että 

yllä esitellyn Rovaniemen. Yksi oululaisnuori kertoo puhekielen muuttuvan melko radi-

kaalisti Kemistä Rovaniemeä kohti. Hänen mukaansa sanat taivutetaan eri tavalla, pu-

heessa käytetään eri sanoja kuin Oulussa ja painottaminen muuttuu. Voi olla, että hän 

tarkoittaa sanojen erilaisella taivuttamisella ja painottamisella esimerkiksi jälkitavujen 

vokaalienvälistä h:ta. Pari Kemin tai Tornion vastannutta informanttia nostaa esille mie 

ja sie-pronominit tai h:n lisäämisen sanoihin. Yhden vastaajan mielestä Kemissä on jo 

ihan eri murre lappalaisine piirteineen. Hän mainitsee erityisesti omistusmuodon mun 

muuttuvan muotoon miun. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Kemin murteeseen 

ovat vanhastaan kuuluneet persoonapronominit mie ja sie (Mantila 2000: 189), mutta ei-

vät näiden pronominien omistusmuodot. Uudempien tutkimusten mukaan persoonapro-

nominit ovat kuitenkin nykyään mää ja sää (Sipilä 2013: 13). Tornion murteessa mie ja 

sie-pronominit näyttävät kuitenkin säilyneen (Isto 2014: 18–19). 

 

Yksi vastaaja mainitsee Kemin ja Keminmaan yhteydessä myös Iin, ja hänen mukaansa 

näillä paikkakunnilla puhutaan painavampaa murretta. Myös toinen informantti on huo-

mannut Kemin lisäksi murteen muuttuvan Iissä, mutta hän ei perustele vastaustaan mi-

tenkään. Nämä eivät ole aivan vääriä havaintoja, sillä peräpohjalaisten murteiden raja 

kulkee lähellä Iitä. Varsinainen peräpohjan murrealue rajoittuu länsirannikolla Simon ja 

Kuivaniemen välille. (Wiik 2004: 187, kartta 76.) Esimerkiksi Hägg (2014) on kuitenkin 

huomannut, että jotkut oululaiset ajattelevat Oulun sivukunnissa ja maaseudulla puhutta-

van vahvempaa murretta tai palikkakieltä. Hänen tutkimuksensa informantit ovat mai-

ninneet näiksi paikoiksi ainakin Haukiputaan, Hailuodon ja Tyrnävän. (Hägg 2014: 36, 

79.) 

 

Yhteensä seitsemän vastaajaa mainitsee myös jonkin paikan savolaismurteiden alueella, 

jolla ovat tunnistaneet murteen muuttuvan. Kainuu tai Kajaani vastataan useimmin, mutta 
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myös Iisalmi ja Savo mainitaan. Yksi oululaisnuori kertoo, että mennessään Savoon nä-

kemään sukulaisiaa, puhe siellä kiäntyy.  

 

Monet vastaajat nostavat esille kilometrimäärän, jonka jälkeen puhekieli muuttuu. Yhden 

vastaajan mielestä 150 kilometrin jälkeen sanat muuttavat täysin muotoaan. Joku taas on 

sitä mieltä, että parikymmentä kilometriä mihin tahansa suuntaan murre neutralisoituu 

tai vaihtuu. Eräs vastaaja mainitsee puhekielen muuttuvan vanhan Oulun läänin rajoja 

lähestyttäessä. Kokkolan nostaa esille muutama informantti. 

 

Yhteensä lähes 60 % vastaajista näyttää tunnistavan peräpohjalaisten murteiden murre-

rajan. Useimmin informantit ilmoittavat paikaksi Rovaniemen, mutta lähes yhtä usein 

mainitaan Kemi tai Tornio. Kaiken kaikkiaan lukiolaisnuoret näyttävät tunnistavan hyvin 

murrerajoja. Seitsemän henkilöä 59:stä informantista ei ole vastannut kysymykseen pu-

hekielen muuttumisesta. Kokonaisuudessaan noin 80 prosentilla vastaajista käsitys mur-

rerajoista vastaa kielitieteellisten murrerajojen muuttumista. Luku on vastaava kuin kan-

didaatintutkielmassani (Holma 2015), mutta tämän tutkimuksen perusteella oululaisnuo-

ret vaikuttavat tunnistavan peräpohjalaisten murteiden murrerajan kandidaatintutkiel-

mani informantteja paremmin. Palanderin (2011: 150) tutkimuksen perusteella murrerajat 

huomataan parhaiten naapurimurrerajoilla. Myös oululaisnuoret mainitsevat enemmän 

omia naapurimurteitaan kuin kaukaisempia murteita. Palanderin (2011: 149) tutkimuksen 

mukaan myös itäsuomalaiset ja eteläsuomalaiset nuoret tunnistavat murrerajoja joiltakin 

osin varsin tarkasti. 

 

Kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä on selvitetty vastaajien kokemuksia mur-

teiden ymmärtämisvaikeuksista. 13 vastaajaa ilmoittaa jonkin paikkakunnan savolais-

murteiden alueelta, jossa ovat kohdanneet tai voisivat kuvitella kohtaavansa ymmärtä-

misvaikeuksia. Suurin osa mainitsee pelkän Savon, mutta myös Kainuu ja Kuusamo mai-

nitaan pari kertaa. Olen laskenut savolaismurteiden alueelle myös maininnat idästä, kuten 

melko kauas itään ja itään ei paljoakaan. Eräs vastaaja on huomannut Varkaudessa asu-

van serkkunsa sanaston olevan joskus erilaista. Mielikäisen ja Palanderin (2014a: 81) 

mukaan perinteisten Turun ja Rauman lisäksi vaikeina pidetään myös Itä-Suomen mur-

teita (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. vaikeaselkoinen). 
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Noin kymmenen informanttia arvelee ymmärtämisvaikeuksia ilmenevän peräpohjalaisten 

murteiden alueella. Muutama vastaajaa mainitsee Inarin, ja yksittäisesti mainitaan myös 

Rovaniemi, Kolari ja Sodankylä. Pari vastaajaa mainitsee myös Kemijärven pohjoispuo-

len alueeksi, jossa ovat kohdanneet vaikeuksia ymmärtää ihmisten puhetta.  

 

Savon lisäksi informantit kertovat ymmärtämisvaikeuksia ilmenevän Helsingissä ja sta-

dissa. Helsingin, Stadin slangin tai pääkaupunkiseudun puhekielen vaikeudesta kirjoittaa 

kahdeksan vastaajaa, mutta epämääräisemmin etelästä kertoo lisäksi kuusi vastaajaa. 

Heidän mielestään täytyy mennä melko etelään, Jyväskylästä etelään tai 400–500 kilo-

metriä etelään kohdatakseen ymmärtämisvaikeuksia. Yksi vastaaja kertoo kohdanneensa 

ymmärtämisvaikeuksia joskus, jos eteläsuomalaiset puhuu tosi nopeesti.  

 

Toisin kuin kandidaatintutkielmani (Holma 2015) tuloksissa, tässä tutkimuksessa vain 

yksi vastaaja kertoo kohdanneensa ymmärtämisvaikeuksia Turussa. Kandidaatintutkiel-

massani hieman yli neljäsosa vastaajista ilmoitti vastaavassa kysymyksessä paikaksi Tu-

run. Pari vastaajaa ilmoittaa ymmärtämisvaikeuksia ilmenevän Raumalla. Kansanlingvis-

tisessä sanakirjassa vaikeudesta ymmärtää Raumalla puhuttavaa murretta on runsaasti 

mainintoja (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v. rauma, Rauman murre, Rauman kieli). 

 

Eräät informantit ovat puhuneet siitä, miten kauas pitää mennä, etteivät he enää ymmärrä 

puhuttavaa murretta. Nimitän tällaisia kauas-tyyppisiksi vastauksiksi. Näissä vastauk-

sissa toistuvat sanaparit melko kauas, kauas, aika kauas ja tosi kauas. Yhteensä näitä 

kauas-tyyppisiä vastauksia on antanut viisi informanttia. Kuusi vastaajaa ei osaa nimetä 

mitään paikkaa, jossa olisivat kohdanneet vaikeuksia ymmärtää puhekieltä. Kaksi vastaa-

jaa ilmoittaa, että ovat aina ymmärtäneet puhekieltä, eikä heillä ole ollut vaikeuksia ym-

märtää sitä.  

 

 

4.5. Avointen kysymysten ja kuuntelutestien arviointien vertailua 

 
Tässä tutkimuksessa on selvitetty oululaislukiolaisten käsityksiä suomen kielen murteista 

suorin ja epäsuorin menetelmin. Luvussa 3 olen esitellyt puhenäytteiden sijoittamisia ja 

arviointeja. Vastaajat ovat arvioineet näytteitä Osgoodin skaalan avulla, jota pidetään 
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epäsuorana menetelmänä. Arviointeja olen esitellyt kunkin näytteen sijoitusten yhtey-

dessä. Osgoodin skaalasta saamani keskiarvot olen esittänyt kuviossa 1. Tässä luvussa (4) 

olen esitellyt, miten lukiolaiset ovat vastanneet avoimiin kysymyksiin kauneimmasta, ru-

mimmasta ja yleiskielisimmästä murteesta. Lisäksi olen kertonut, mitä informantit ovat 

vastanneet avoimiin kysymyksiin murrerajoista. Tässä alaluvussa (4.5.) kokoan ja vertai-

len avoimista kysymyksistä ja kuuntelutestien arvioinnista saamiani tuloksia toisiinsa. 

 

Olen pyytänyt informantteja arvioimaan kuulemiaan näytteitä kyselylomakkeen tehtä-

vässä 2. Jokaisessa näytteessä on ollut yhdeksän adjektiiviparia, jonka viisiportaiseen as-

teikkoon vastaajat ovat sijoittaneet oman arvionsa näytteestä. Olen pyytänyt informant-

teja arvioimaan puhujan puhetta. Keskitän nyt vielä huomion adjektiivipareihin kaunis–

ruma ja yleiskielinen–murteellinen ja vertaan niistä saamiani arviointeja avointen kysy-

mysten vastauksiin. Avointen kysymysten suorat vastaukset voivat perustua esimerkiksi 

stereotypioihin kauniista, rumasta ja virheettömimmän kielen murrealueesta, ja ne saat-

tavat vastata vaan yhteiskunnallisesti suotavia mielipiteitä (Garret 2010: 44). Epäsuorien 

menetelmien avulla päästään usein paremmin käsiksi vastaajien todellisiin käsityksiin ja 

asenteisiin. Tässä tutkimuksessa informantit ovat kuulleet puhenäytteitä, joiden alkuperää 

he eivät ole tienneet, ja joita he ovat arvioineet ensireaktionsa perusteella. 

 

Puhenäytteistä kauneimmaksi on arvioitu ensin Turun näyte ja sitten pääkaupunkiseudun 

näyte. Nämä ovat ainoita näytteitä, joiden arviointien keskiarvot ovat nollan yläpuolella 

(ks. kuvio 1). Jo puhenäytteiden arviointien yhteydessä näkyy, että näytteitä on ollut hel-

pompi arvioida rumiksi kuin kauniiksi. Avoimissa kysymyksissä kauneimmiksi mur-

realueiksi (ks. taulukko 1) taas on mainittu ensin Oulu ja sitten Etelä-Suomi. Etelä-Suo-

men lisäksi on kuitenkin mainittu erikseen pääkaupunkiseutu tai Helsinki. Jos nämä mai-

ninnat laskee yhteen, Oulu ja Etelä-Suomi on mainittu kauniiksi yhtä usein. Näitä tuloksia 

vertailtaessa on mielenkiintoista, että kuuntelutestissä Turun näyte on arvioitu kauneim-

maksi, kun taas avointen kysymysten vastauksissa Turku mainitaan vain kerran. Tästä 

siis voisi ajatella, että käsitys Turun murteen rumuudesta perustuu stereotypioihin. Kun 

informantit ovat kuulleet Turussa puhuttavaa murretta ääninäytteeltä, he ovat arvioineet 

sen täysin eri tavalla kuin kauneinta murretta suoraan kysyttäessä. 

 

Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu mainitaan sekä kuuntelutestissä että avointen kysymys-

ten vastauksissa. Tässä toteutuvat siis Bezooijenin normihypoteesi ja myös mahdollisesti 
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kontekstihypoteesi (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 231–232). Kuten on odo-

tuksenmukaista, Oulun murretta on pidetty avoimissa kysymyksissä kauneimpana mur-

teena. Arvioinneissa Oulun murre nousee esille kolmanneksi kauneimpana murteena, 

mutta arviointien keskiarvo on kuitenkin hieman nollan alapuolella. 

 

Vastaavasti ruminta näytettä edustaa kuuntelutestissä Kainuun näyte. Se on arvioitu sel-

keästi rumimmaksi näytteeksi (ks. kuvio 1). Toiseksi rumimpana on pidetty Pohjois-Sa-

von näytettä. Avoimissa kysymyksissä rumimmaksi on mainittu Lappi tai ihan pohjoinen 

(ks. taulukko 2). Toiseksi eniten ruma-mainintoja on saanut Stadin slangina, Helsingin 

alueena tai pk-seutuna nimitetty alue. Lappi on kuuntelutestien arvioinneissa keskita-

solla, joskin sitä on arvioitu hieman enemmän rumaksi kuin kauniiksi. Saattaa olla vas-

taajat ajattelevat Lapissa puhuttavan alkukantaisesti ja murteellisesti ja pitävät lappalaista 

puhetapaa maalaisena piirteenä (ks. Mantila 2004), mutta kun he kuulevat Lapissa puhut-

tavaa murretta, he arvioivatkin puheen positiivisemmin. Kainuu mainitaan rumaksi avoi-

missa kysymyksissä vain kerran. Savon alue mainitaan avointen kysymysten vastauksissa 

kolmanneksi eniten ja Turku neljänneksi eniten.  

 

Kuuntelutestissä yhtenä arviointiparina on ollut yleiskielinen–murteellinen ja vertailen 

nyt yleiskielisyyden arviointeja ja avoimen kysymyksen vastauksia virheettömimmän 

yleiskielen alueesta toisiinsa. Kuuntelutestissä yleiskielisimmäksi näytteeksi on arvioitu 

pääkaupunkiseudun näyte (ks. kuvio 1). Se on ainoa näyte, jota on arvioitu enemmän 

yleiskieliseksi kuin murteelliseksi. Kaikkien muiden näytteiden arviot ovat nollan ala-

puolella, eli niitä on arvioitu enemmän murteellisiksi kuin yleiskielisiksi. Toiseksi ja kol-

manneksi yleiskielisimmiksi näytteiksi on arvioitu Turun ja Lapin näytteet. Avoimissa 

kysymyksissä taas vastaavasti (ks. taulukko 3) esille nousevat en tiedä -tyyppiset vas-

taukset, joita on eniten. Lähes yhtä paljon on kuitenkin mainittu Keski-Suomi tai Jyväs-

kylä. Vasta kolmanneksi eniten on vastattu pääkaupunkiseutu tai Helsinki, joka taas on 

mainittu kuuntelutestissä yleiskielisimmäksi näytteeksi. Kuuntelutestissä ei ole lainkaan 

Keski-Suomen puhenäytettä. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten yleiskieliseksi 

Keski-Suomen näyte olisi arvioitu. Kokonaisuudessaan yleiskielisimmiksi paikoiksi nou-

sevat kuuntelutestien perusteella pääkaupunkiseutu ja avoimen kysymyksen vastauksissa 

Keski-Suomi ja pääkaupunkiseutu.  
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tutkinut oululaislukiolaisten käsityksiä suomen mur-

teista. Yhtenä tutkimukseni esikuvista on ollut Marjatta Palanderin (2011) laaja-alainen 

tutkimus Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset. Palander (2011) peräänkuuluttaa pai-

kallisia ja alueellisia erikoistutkimuksia, ja tällä tutkimuksella olen tarkentanut Palande-

rin (2011) luomaa yleiskuvaa suomalaisten murrekäsityksistä oululaisten näkökulmasta. 

Vastaavaa tutkimusta ei ole Oulussa ennen tehty. Päätavoitteena minulla on ollut selvit-

tää, miten hyvin oululaisnuoret paikantavat eri murteita ja sitä, miten he arvioivat mur-

teiden kauneutta ja rumuutta. Olen selvittänyt myös, miten hyvin oululaisnuoret tiedos-

tavat kielensä murre-eroja ja vastaavatko heidän käsityksensä dialektologista tutkimus-

tietoa. Tutkimukseni kuuluu kansanlingvistiikkaan ja kielikäsitysten tutkimukseen. Olen 

käyttänyt pääasiassa kvalitatiivista metodia, mutta aineistoa luokitellessani olen laskenut 

myös joitakin yksinkertaisia frekvenssi- ja prosenttilaskuja.  

 

Olen kerännyt tutkimusaineiston hyödyntämällä kuuntelutestiä ja kyselylomaketta. Ky-

selylomaketta täyttäessään informantit ovat sijoittaneet karttaan arvionsa kunkin puhujan 

lähtöalueesta, arvioineet näytteitä Osgoodin skaalan avulla sekä vastanneet avoimiin ky-

symyksiin. Olen tutkinut murrekäsityksiä sekä suorin että epäsuorin menetelmin. Suoria 

menetelmiä tässä tutkimuksessa ovat olleet kyselylomakkeen avoimet kysymykset. Näi-

den analysoinnissa olen käyttänyt laadullista sisällönanalyysia. Suorat kysymykset eivät 

kuitenkaan välttämättä vastaa vastaajien todellisia käsityksiä tai asenteita, vaan yhteis-

kunnallisesti suotavia mielipiteitä (Garret 2010: 44). Tämän vuoksi olen halunnut käyttää 

myös epäsuoraa menetelmää, kuuntelutestiä. Kuuntelutestin avulla voidaan myös päästä 

käsiksi sellaisiin mielteisiin, joita ei muuten saataisi esille (Vaattovaara 2009: 33).  

 

Informanttejani ovat Oulun normaalikoulun toisen vuosikurssin lukiolaiset, joita on osal-

listunut tutkimukseen yhteensä 59. Olen kuunteluttanut informanteille kahdeksan eri pu-

henäytettä, jotka on kerätty verbal guise -menetelmällä Oulun, Pellon, Kainuun, Pohjois-

Savon, Lappeenrannan, Tampereen, pääkaupunkiseudun ja Turun murteenpuhujilta. Pu-

henäytteet olemme keränneet yhdessä Anne Airisniemen kanssa, joka on tehnyt vastaa-

van tutkimuksen (2018) S2-kielenkäyttäjille. Olen vertaillut saamiani tuloksia Airisnie-

men (2018) tuloksiin, ja tämä on luonut mielenkiintoisen asetelman natiivien ja S2-kie-

lenkäyttäjien tekemien havaintojen välille. Tämän lisäksi olen vertaillut tuloksiani sekä 
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Palanderin (2011) että Mielikäisen ja Palanderin (2014a & b) esittelemiin tuloksiin maal-

likoiden tekemistä murrehavainnoista. 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni on ollut, miten oululaisnuoret tunnistavat mur-

teita puhenäytteiden perusteella. Parhaiten oululaislukiolaiset ovat tunnistaneet oman 

murteensa näytteen. Sen on sijoittanut oikein noin 85 % vastaajista. Vastaajat ovat kiin-

nittäneet huomiota erityisesti yleisgeminaatioon, svaavokaaliin ja ookkonää-matkimuk-

seen. Odotusten mukaisesti toiseksi parhaiten on tunnistettu Pellon näyte, jonka on sijoit-

tanut johonkin päin Lappia noin 75 % vastaajista. Näytettä ei kylläkään sijoiteta montaa 

kertaa varsinaiselle Tornion murteiden puhuma-alueelle, vaan useimmiten Rovaniemen 

tai Sodankylän alueelle. Kainuun näytteen on sijoittanut Kainuuseen 25 % vastaajista, ja 

vaikuttaisi, että oululaisnuoret tiedostavat Kainuun murteen yhtä hyvin kuin Palanderin 

(2011: 110) itäsuomalaiset informantit. Mielenkiintoista on, että pääkaupunkiseudun ja 

Lappeenrannan näytteet sijoittaa oikein vain noin 14 % vastaajista. Kaakkoismurteiden 

tunteminen heikosti on odotuksenmukaista, mutta pääkaupunkiseudun näytteen tunnista-

minen heikosti ei tue tälle tutkimukselle asetettua hypoteesia. Moni vastaaja on kommen-

toinut, että puhe on ollut niin normaalin kuuloista, että sitä on ollut vaikea sijoittaa. Pu-

heen normaalius selittänee sitä, miksi pääkaupunkiseudun näytettä on sijoitettu yhtä pal-

jon Ouluun kuin pääkaupunkiseudullekin.  

 

Olen myös selvittänyt, mitä murretta oululaisnuoret pitävät kauneimpana murteena. Kau-

neinta ja ruminta murretta on kysytty avoimissa kysymyksissä suoraan, ja adjektiivit kau-

nis ja ruma ovat olleet myös Osgoodin skaalan yhtenä arviointiparina. Odotuksenmukai-

sesti oululaislukiolaiset pitävät omaa murrettaan kauneimpana, mutta lähes yhtä paljon 

he arvostavat Etelä-Suomessa puhuttavaa puhekieltä, jos lasketaan yhteen Etelä-Suomen 

ja pääkaupunkiseudun maininnat avoimessa kysymyksessä. Moni vastaaja on myös jät-

tänyt vastaamatta kysymykseen kauneimman puhekielen alueesta. Kauneimman ja ru-

mimman murteen tuloksissa on kuitenkin ristiriita, sillä Lappi ja pääkaupunkiseutu nou-

sevat esille myös rumimpina murrealueina. Hypoteesini vastaisesti lähimurrealueen La-

pin murretta ei tunnuta arvostavan niin paljon kuin olen olettanut, sillä vaikka se nousee 

esille neljänneksi kauneimpana, saa se huomattavasti enemmän mainintoja rumimpana 

murteena. Pääkaupunkiseudun puhekieli herättää ihmisissä mielipiteitä, mutta vaikuttaisi 

siltä, että Stadin slangi tai pääkaupunkiseudun puhekieli herättää negatiivisempia tunteita 

kuin Etelä-Suomena mainittu alue. 
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Hypoteesini vastaisesti Turun murretta ei pidetä erityisen rumana, vaan se nousee esille 

puhenäytteiden arvioinneissa jopa kauneimpana näytteenä. Kuuntelutestissä enemmän 

kauniiksi kuin rumiksi arvioidaan vain Turun ja pääkaupunkiseudun näytteet. Toisin kuin 

avoimissa kysymyksissä, Lapin murre ei nouse arvioinneissa esille erityisen rumana näyt-

teenä. Rumimmiksi arvioidaan Kainuun ja Pohjois-Savon näytteet, joiden arviot erottuvat 

muiden näytteiden arvioinneista (ks. kuvio 1). 

 

Pääkaupunkiseudun ja Turun murteet saavat kuuntelutestissä kaikkein positiivisimpia ar-

vioita. Pääkaupunkiseudun näyte arvioidaan sivistyneimmäksi, selkeimmäksi, yleiskieli-

simmäksi ja nopeimmaksi. Turun näyte taas nousee esille kauneimpana ja vähiten huvit-

tavimpana näytteenä. Lapin näyte arvioidaan selvästi kaikkein vähiten ärsyttävimmäksi 

näytteeksi ja Oulun näyte leuhkimmaksi. Lappeenrannan näyte taas arvioidaan ystävälli-

simmäksi ja Tampereen näyte hitaimmaksi. Pohjois-Savon näyte koetaan kaikkein epä-

ystävällisimmäksi näytteeksi, mutta kaikkein negatiivisimpia arvioita saa Kainuun näyte, 

joka koetaan rumimmaksi, junteimmaksi, vaikeaselkoisimmaksi, ärsyttävimmäksi, mur-

teellisimmaksi mutta myös huvittavimmaksi näytteeksi. Saattaa olla, että arviointeihin on 

vaikuttanut näytteenantajan sukupuoli, sillä Kainuun näytteessä puhuja on mies. 

 

Yleisimmin vastaajat ovat perustelleet sijoitusta näytteessä kuulluilla murrepiirteillä ja 

puheen tuttuudella tai tuntemattomuudella. Vastaajat ovat osanneet kommentoida mur-

teelle ominaisia kielenpiirteitä, mutta he ovat käyttäneet harvoin kielitieteellisiä termejä. 

Informantit puhuvat yleisgeminaatiosta esimerkiksi tuplakonsonantteina ja jälkitavujen 

vokaalienvälisestä h:sta h:n päälle puhumisena. Monesti näyte on sijoitettu näytteessä 

kuultujen persoonapronominien perusteella, joka onkin yleisin piirre, jonka perusteella 

maallikot erottelevat murteita (Mielikäinen & Palander 2014a: 185). 

 

Tämän tutkimuksen tulokset antavat katsauksen oululaislukiolaisten murrekäsityksistä. 

Tutkimus tarkentaa Palanderin (2011) luomaa yleiskuvaa suomalaisten murrekäsityksistä 

Oulun näkökulmasta. Kuuntelutestimetodin avulla olen saanut esille tuloksia, joita pel-

killä avoimilla kysymyksillä en olisi saanut. Vaikuttaisi siltä, että Turun murteen leima 

rumimpana murteena pohjautuu stereotypioihin. Kun vastaajat ovat kuulleet murretta 

näytteeltä, eivätkä he ole tienneet näytteen alkuperää, he ovat arvioineet sen jopa kau-

neimmaksi näytteeksi. Toisaalta taas avoimissa kysymyksissä rumimmaksi on noussut 

Lapin tai pohjoisen puhekieli, mutta kuuntelutestissä sitä ei ole arvioitu erityisen rumaksi. 
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Pääkaupunkiseudun puhenäyte on arvioitu toiseksi kauneimmaksi kuuntelutestissä, mutta 

avoimissa kysymyksissä se on mainittu toiseksi rumimmaksi. Hyvin todennäköistä on, 

että suomalaisten kielenmaisema jäsentyy tarkkoja murrekarttoja ja rajoja paremmin 

mentaalisina representaatioina, joita määrittävät esimerkiksi maaseutu–kaupunki-ase-

telma (Vaattovaara 2009: 241, ks. myös Mantila 2004: 329). 

 

59:lle opiskelijalle tehty tutkimus antaa kuitenkin vain rajallisen katsauksen oululaisten 

murrekäsityksistä. Tulevien tutkimusten tehtäväksi jää tarkentaa tätä kuvaa. Mielenkiin-

toista olisi tutkia esimerkiksi aikuisten käsityksiä murteista ja verrata tuloksia nuorten 

käsityksiin. Esimerkiksi Susanna Kokko (2010: 155) on todennut aikuisten ja nuorten 

murrekäsityksiä tutkiessaan, että aikuiset ovat paikantaneet murrenäytteitä tarkemmin 

kuin nuoret. Kokko on kuitenkin myös huomannut, että nuoret eivät välttämättä tunne 

heimostereotypioita samalla tavalla kuin aikuiset, sillä nuoret ovat arvioineet esimerkiksi 

lounaismurteet positiivisemmin kuin aikuiset (Kokko 2010: 127). Kiinnostavaa olisi seu-

rata myös pitkittäistutkimuksena, välittyvätkö heimostereotypiat nuorille sukupolville sa-

malla tavalla kuin ne ovat välittyneet aikuisille ja miten suomen aluemurteiden lähenty-

minen ja yleispuhekielisen kielimuodon leviäminen vaikuttavat murrekäsityksiin. Meto-

dina voisi käyttää myös haastatteluja, jotka voisivat antaa tarkempia ja syvällisempiä ha-

vaintoja maallikoiden havaitsemista murrepiirteistä. Airisniemen (2018) vastaavassa tut-

kimuksessa, jossa informantteja on ollut vähemmän, mutta metodina on käytetty haastat-

teluja, S2-kielenkäyttäjät ovat osanneet antaa tarkkojakin havaintoja näytteen murrepiir-

teistä. 
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Muut lähteet 

 

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen nettisivut: 

https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/s2/mps/anne.php 

https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/s2/mps/anne.php


 

 

LIITE 1. Puhenäytteiden arvioinnit. 

 

 

KUVIO 1. Puhenäytteiden arvioinnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2. KYSELYLOMAKE 

Tätä kyselylomaketta täyttäessäsi kuulet erilaisia puhenäytteitä. Vastaa lomakkeessa 

esitettyihin kysymyksiin ensireaktiosi perusteella. Tällä lomakkeella ei mitata yleistieto-

jasi eikä näihin kysymyksiin ole olemassa oikeita eikä vääriä vastauksia. Kaikki vas-

taukset käsitellään luottamuksellisesti. 

 

VASTAAJAN TIEDOT 

Sukupuoli: 

  mies 

   nainen 

 

Ikä: _____ vuotta 

 

Nykyinen asuinkaupunki/-kunta: ____________________________ 

 

Olen asunut täällä ____ vuotta 

 

Entiset asuinkaupungit/-kunnat: _____________________________ 

          ______________________________ 

          ______________________________  

Vanhempani ovat kotoisin: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

Puhutko itse murretta? Ellet puhu, miten nimität puhekieltäsi? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Missä muualla Suomessa sinulla on ystäviä tai sukulaisia, joihin pidät yhteyttä? 

______________________________________________________________________ 



 

 

1. a) Kuulet 8 puhenäytettä. Merkitse seuraavan sivun karttaan pisteellä paikka, 

mistä arvelet puhujan puhetapansa perusteella olevan kotoisin. Vedä pisteestä vii-

valla paikka kartan ulkopuolelle ja kirjoita siihen kuunnellun näytteen numero.  

b) Kirjoita tämän sivun puhenäytteen numeron perään, millä perusteella paikan-

sit puhujan kyseiselle alueelle.  

 

Näyte 1 

Näyte 2 

Näyte 3 

Näyte 4 

Näyte 5 

Näyte 6 

Näyte 7 

Näyte 8 



 

 

 

 

http://webinfo.fi/index.php?keyword=allmap&camera=1  

 

 

http://webinfo.fi/index.php?keyword=allmap&camera=1


 

 

2. Kuulet seuraavaksi yksitellen uudelleen samat 8 puhenäytettä. Merkitse alla 

olevan asteikon adjektiiviparien välille se kohta, joka mielestäsi parhaiten 

sopii kyseisen puhujan puheeseen.  

 

Näyte 1 

ystävällinen       epäystävällinen 

kaunis       ruma 

sivistynyt       juntti 

selkeä       vaikeaselkoinen 

ärsyttävä       ei ärsyttävä 

huvittava       ei huvittava 

leuhka       neutraali 

yleiskielinen       murteellinen 

nopea       hidas 

 

Näyte 2 

ystävällinen       epäystävällinen 

kaunis       ruma 

sivistynyt       juntti 

selkeä       vaikeaselkoinen 

ärsyttävä       ei ärsyttävä 

huvittava       ei huvittava 

leuhka       neutraali 

yleiskielinen       murteellinen 

nopea       hidas 



 

 

Näyte 3  

ystävällinen       epäystävällinen 

kaunis       ruma 

sivistynyt       juntti 

selkeä       vaikeaselkoinen 

ärsyttävä       ei ärsyttävä 

huvittava       ei huvittava 

leuhka       neutraali 

yleiskielinen       murteellinen 

nopea       hidas 

 

 

Näyte 4 

ystävällinen       epäystävällinen 

kaunis       ruma 

sivistynyt       juntti 

selkeä       vaikeaselkoinen 

ärsyttävä       ei ärsyttävä 

huvittava       ei huvittava 

leuhka       neutraali 

yleiskielinen       murteellinen 

nopea       hidas 

 

 



 

 

Näyte 5 

ystävällinen       epäystävällinen 

kaunis       ruma 

sivistynyt       juntti 

selkeä       vaikeaselkoinen 

ärsyttävä       ei ärsyttävä 

huvittava       ei huvittava 

leuhka       neutraali 

yleiskielinen       murteellinen 

nopea       hidas 

 

 

Näyte 6 

ystävällinen       epäystävällinen 

kaunis       ruma 

sivistynyt       juntti 

selkeä       vaikeaselkoinen 

ärsyttävä       ei ärsyttävä 

huvittava       ei huvittava 

leuhka       neutraali 

yleiskielinen       murteellinen 

nopea       hidas 

 

 



 

 

Näyte 7 

ystävällinen       epäystävällinen 

kaunis       ruma 

sivistynyt       juntti 

selkeä       vaikeaselkoinen 

ärsyttävä       ei ärsyttävä 

huvittava       ei huvittava 

leuhka       neutraali 

yleiskielinen       murteellinen 

nopea       hidas 

 

 

Näyte 8 

ystävällinen       epäystävällinen 

kaunis       ruma 

sivistynyt       juntti 

selkeä       vaikeaselkoinen 

ärsyttävä       ei ärsyttävä 

huvittava       ei huvittava 

leuhka       neutraali 

yleiskielinen       murteellinen 

nopea       hidas 

 

 



 

 

3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:  

 

a) Missä päin Suomea puhekieli on mielestäsi kauneinta? 

 

 

 

b) Missä päin Suomea puhekieli on mielestäsi ruminta? 

 

 

 

 

c) Missä päin Suomea puhutaan mielestäsi virheettömintä yleiskieltä? 

 

 

 

 

d) Miten kauas kotipaikkakunnaltasi on mentävä, jotta puhekieli muuttuu (mainitse 

esim. jokin kunta)? Miten se silloin muuttuu? 

 

 

 

 

 

e) Miten kauas on mentävä kotipaikkakunnaltasi, että murre alkaa tuottaa ymmär-

tämisvaikeuksia? 

 

 

 

Suuret kiitokset vastauksistasi!  

Oulun yliopisto/ Sara Holma 2016 

 



 

 

LIITE 3. Litterointimerkit ja -periaatteet 

Olen ottanut mallia Lappalaisen (2004: 389) litterointiperiaatteista.  

. laskeva intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa 

, tasainen intonaatio 

? nouseva intonaatio 

↑ seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta 

JOO  kovaäänistä puhetta  

£niin£ hymyillen tai nauraen lausuttu jakso  

 (.) mikrotauko (alle 0,5 sekuntia) 

(0.5) tauon pituus puolen sekunnin tarkkuudella 

 ((naurua))  litteroijan kommentteja ja selityksiä 

 

-  Raja-assimilaatiot ja loppukahdennukset on merkitty 

-  Nauru on osoitettu ainoastaan litteroijan kommentteina, esim. ((naurua))  

-  Taukojen pituutta on merkattu karkeasti puolen sekunnin tarkkuudella  

-  n merkattu k:n edellä ŋ (vrt. Lappalainen 2004: 389) 

-  Diftongien avartumisen astetta ei ole merkattu (vrt. Lappalainen 2004: 389).  

 

 

 

 

 

 

 


