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1. JOHDANTO
1.1. Tutkimusaihe ja -kysymykset
Pro gradu -tutkielmani aiheena on murteelle kääntäminen. Kiinnostuin murteelle kääntämisestä, kun minulle tarjottiin koskematonta aineistoa, joka koostuu nelisivuisen sarjakuvakatkelman 273 erilaisesta versiosta. Näissä kaikissa on käännetty sama sarjakuvakatkelma yleiskielestä Oulun seudun murteelle. Murrekäännöstutkimusta on tehty vasta
vähän, joten minulla on käsissäni lisätutkimuksia kaipaava aihe sekä kiinnostava ja aiheeseen sopiva aineisto.
Tarkastelen yleiskielestä murteelle käännettyjen sarjakuvakatkelmien äänne- ja muotopiirteiden sekä sanaston näkökulmasta, miten murteelle kääntämistä tehdään. Tutkimusaineistona on yleiskielestä murteelle käännettyjä Aku Ankka -sarjakuvan katkelmia. Murrekäännökset ovat syntyneet vuonna 2002 järjestettyä käännöskilpailua varten. Kilpailua
varten osallistujat ovat kääntäneet Oulun seudun murteelle neljä ensimmäistä sivua Aku
Ankan Korjauspaja-tarinasta. Olen rajannut harkinnanvaraisella otannalla alkuperäisestä
aineistosta tutkimusaineistoksi 46 murrekäännöstä. Avaan rajausta tarkemmin seuraavassa luvussa 1.2.
Tavoitteenani on murrekäännöksiä tarkastelemalla saada vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
–

Noudatellaanko käännöksissä Oulun seudun murteen äänne- ja muoto-opillisia
piirteitä?

–

Miten murteelle kääntäminen näkyy sanastossa?

–

Millä tavoin murteelle kääntämistä tehdään?

Murrekäännösten tekijöistä ei ole saatavilla taustatietoja, ja tarkoituksena onkin keskittyä
pelkästään kielenainekseen. Tarkastelen aluksi murteelle kääntämistä äänne- ja muotoopillisesta näkökulmasta: kuinka tarkasti murrekäännöksissä mukaillaan Oulun seudun
murteen äänne- ja muotopiirteitä. Äänne- ja muotopiirteistä tarkastelen svaavokaalia, t:n
heikon asteen edustusta ja nä(ä)-pronominia. Äänne- ja muotopiirteiden jälkeen tarkastelen sanastoa. Teen kvantitatiivista tarkastelua yleiskieleen kuulumattomista sanoista ja
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tarkastelen, eroavatko käännökset sanaston perusteella toisistaan. Lopuksi tarkastelen,
miten murteelle kääntämistä on tehty tarkasteltujen äänne- ja muotopiirteiden ja sanaston
perusteella.
Viimeinen tutkimuskysymys eroaa muista siinä määrin, että uskon saavani siihen vastauksia jo kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkastelussa. Viimeisessä tutkimuskysymyksessä on tarkoitus ottaa huomioon kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset ja katsoa tulosten perusteella, millaisena murteelle kääntäminen näyttäytyy.
Tässä vaiheessa tarkastelen, miten eri tavoin käännöstyötä on tehty. Vaikka käännöksissä
on käännetty sama teksti samalle murteelle, kaikki aineiston 46 käännöstä ovat paikoin
hyvin erilaisia.

1.2. Tutkimusaineisto
Tutkimusaineisto koostuu Aku Ankka -sarjakuvan käännöskilpailuun osallistuneista
murrekäännöksistä. Olen saanut aineiston ohjaajaltani Harri Mantilalta. Sanoma Magazines Finlandin1 vuonna 2002 järjestämässä käännöskilpailussa osallistujat ovat kääntäneet
neljä ensimmäistä sivua Aku Ankka -lehden Korjauspaja-tarinasta Oulun seudun murteelle. Käännettävänä on ollut lähdetekstistä 46 kohtaa, joihin sisältyy yhteensä 305 sanaa. Lähdeteksti löytyy liitteenä (liite 1). Lisäksi ohjeena on ollut keksiä albumille sopiva
otsikko. Käännöskilpailussa on etsitty voittajaa, joka kääntäisi Aku Ankka -albumin Oulun seudun murteelle. En ole pyynnöistä huolimatta saanut käsiini alkuperäisiä kilpailuohjeita. Kalevan (19.3.2002) uutisen mukaan käännöksissä kuitenkin on olennaista
hauskuus. Sanasta sanaan kääntämiseen ei kannusteta, vaan todennäköisimpänä voittajana pidetään käännöstä, jossa uskalletaan irrotella. Kilpailussa ei ole myöskään rajattu,
että murrekäännösten pitäisi ilmentää pelkästään Oulun kaupungissa kuultavaa murretta,
vaan se voi olla Oulun seudun murretta.
Käännöskilpailuun on osallistunut yhteensä 273 kääntäjää. Olen rajannut harkinnanvaraisella otannalla 273:n murrekäännöksen joukosta aineistoksi ne 47 käännöstä, jotka ovat

1

Entinen Sanoma Magazines Finland yhdistyi vuonna 2014 osaksi suurta media-alan yhtiötä, Sanoma Media Finlandia.

3
päässeet alkukarsinnasta jatkoon. Yksi jatkoon päässeistä käännöksistä on kadonnut, joten lopullinen tutkimusaineisto koostuu 46 murrekäännöksestä. Ilman tällaista rajausta
aineistoni olisi todennäköisesti huomattavasti heterogeenisempi. Pidän kuitenkin rajaustani perusteltuna, koska se on selkeä ja rajaa pois esimerkiksi sellaiset käännökset, joissa
Oulun seudun murteen piirteitä ei esiinny lainkaan tai esiintyy vain vähän.
Aku Ankka on Suomessa ilmestyvä sarjakuvalehti, jota lukee viikoittain yli miljoona suomalaista. Yhdessä Aku Ankka -lehdessä on yleensä 4–5 tarinaa. Lehden päätoimittajana
on vuodesta 2012 asti toiminut Aki Hyyppä. (akuankka.fi.) Aku Ankkaa on julkaistu
myös monella eri murteella. Oulun seudun murteella kirjoitettu Aku Ankka on siis osa
laajempaa murrekäännösten jatkumoa. Aku Ankasta eri murteille tehdyistä käännöksistä
on ilmestynyt myös kokonaisteos Suuri suomalainen murrekirja (Hurme & Hyyppä toim.
2017), jossa on mukana myös Oulun seudun murteelle käännetty Aku Ankka.
Sarjakuvaa luettaessa perusyksikkönä toimii ruutu (Manninen 1995: 45). Sarjakuvailmaisuun liittyvät kiinteästi kuvat, sanat ja efektit (Herkman 1998: 26). Efekteillä tarkoitetaan
sarjakuvalle ominaisia merkkejä, joita ei voi luokitella kuviksi tai sanoiksi, vaan ne toimivat ikään kuin täydentäen muita elementtejä. Efektejä ovat esimerkiksi puhekuplat,
ajatuskuplat ja tekstin ominaisuudet, kuten sanojen paksuus ja kirjasintyyppi. Myös esimerkiksi erilaiset symbolit, kuten hehkulamppu tai tumma pilvi sarjakuvahahmon pään
yläpuolella, ovat efektejä. (Herkman 1998: 44–46.)
Seuraavalla sivulla olevat kuvat 1 ja 2 on poimittu lähdetekstistä (ks. liite 1). Kuten kuvasta 1 näkyy, käännettävinä olevat tekstit sijoittuvat puhekupliin sekä muutamiin muihin
tekstiä sisältäviin yksityiskohtiin, kuten tekstilaatikoihin ja kyltteihin. Näiden lisäksi
käännettävänä on sarjakuvan otsikko sekä ajatuskuplissa olevia tekstejä. Kuvassa 2 näkyy
kipua ja liikettä symboloivia tähtiä ja viivoja, jotka ovat esimerkkejä sarjakuviin kuuluvista efekteistä. Kuvassa 2 efektinä toimii myös lihavoitu teksti, joka luo vaikutelman
kovasta äänestä.

4

KUVA 1. Käännettävät kohdat 19, 20 ja 21.

KUVA 2. Käännettävä kohta 46.

Sarjakuvakerronnassa merkitykset rakentuvat usein tekstin, kuvien sekä muiden efektien
yhteistyössä. Tämä on sarjakuvissa suosittu kerronnan tapa. (Herkman 1998: 59.) On siis
mahdollista, että pelkästään tekstiin keskittymällä kerronnasta jää pois hyvinkin merkittäviä asioita. Vaikka oma tutkimukseni painottuukin sarjakuvan teksteihin, ei kuvia ja
muita efektejä voi jättää täysin huomiotta. Kuvat ja muut efektit voivat olla tässä tutkimuksessa merkityksellisiä erityisesti silloin, kun etsin selitystä tietynlaiselle kielenkäytölle. Esimerkiksi luvussa 3.1.1. esittelen koko sarjakuvaruudun, koska kuvan voi nähdä
selittävänä tekijänä sille, että svaavokaalin sijaan kohdassa on käytetty yleiskielistä varianttia.
Viittaan leipätekstissä aineiston yksittäisiin murrekäännöksiin termillä murrekäännös
tai käännös ja numerolla, esimerkiksi murrekäännöksessä 1 tai käännöksessä 1. Olen
numeroinut aineistoon kuuluvat murrekäännökset numeroin 1–46. Myös käännettävänä
olevia kohtia on merkitty numeroin 1–46. Aineistoesimerkin perään merkitsen sulkeissa
murrekäännöksen (MK) lyhenteen ja käännöksen numeron sekä käännettävänä olevan
kohdan (k) lyhenteen ja numeron. Jos esimerkki on otettu otsikosta, viittaan siihen pelkästään lyhenteellä (o). Samasta murrekäännöksestä poimitut kohdat on erotettu toisistaan puolipisteellä. Eri käännösten tai käännöksen ja lähdetekstin samaan aikaan tarkastelussa olevat esimerkit on erotettu toisistaan pystyviivoilla. Aineistoesimerkit ovat alkuperäisissä kieliasuissaan.
Pidän tutkimusaineistoa tutkimusaiheeseen sopivana, koska tutkin äänne- ja muotopiirteiden ja sanaston tarkastelun avulla murteelle kääntämistä. Anne-Maria Nupposen mukaan murrekäännöksiä tutkimalla voidaan saada näyttöä sellaisista maallikoiden huomaamista murrepiirteistä, mitä ei pelkällä haastattelulla tai muulla kuvailulla välttämättä
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saada. Toisaalta pelkästään käännösten tulkinnalla ei pystytä sanomaan, mitä piirteitä pidetään esimerkiksi merkityksellisimpinä. (Nupponen 2011: 249.) Kuitenkin pidän todennäköisenä, että tiettyjen äänne- tai muotopiirteiden systemaattinen esiintyminen on
merkki siitä, että kyseiset piirteet ovat merkityksellisiä ja hyvin tiedostettuja Oulun seudun murteessa.

1.3. Tutkimusmenetelmät
Äänne- ja muotopiirteitä tarkastellessa käytän tutkimusmenetelmänä suomalaisen dialektologian ja sosiolingvistiikan pohjalta tunnistettavien piirteiden luokittelua ja ryhmittelyä.
Käytän luokittelussa ja ryhmittelyssä apunani Oulun seudun murteesta aiemmin tehtyjä
tutkimuksia. Luokittelun ja ryhmittelyn tueksi lasken piirteiden esiintymiskertoja. Tarkastelen aineistoa piirre kerrallaan ja teen tarkasteltavista piirteistä kokoavaa ja vertailevaa analyysiä. Tarkoituksena on kunkin piirteen yhteydessä esitellä aineistoa sekä kokonaisuutena että käännöksiä erikseen. Tällaisella tarkastelulla saan aineistosta kokonaiskuvan, mutta pystyn myös tarkastelemaan yksittäisten käännösten ominaisuuksia ja käännösten välisiä eroja.
Esittelen piirteet omissa alaluvuissaan, joissa määrittelen aluksi piirteen ominaisuudet.
Määrittelyn jälkeen perehdyn aineistoon ja esitän aineistoesimerkkejä. Tämän jälkeen
teen käännöskohtaista tarkastelua, jonka avulla katson, missä käännöksissä piirre esiintyy
systemaattisesti ja missä käännöksissä on variaatiota. Tässä käytän apunani Oulun seudun
murteesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Piirteiden tarkastelun avulla pyrin vastaamaan
ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: noudatellaanko käännöksissä Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Tarkastelen edellä kuvatulla tavalla kolmea Oulun seudun
murteen piirrettä: svaavokaalia, t:n heikon asteen edustusta sekä nä(ä)-pronominia.
Äänne- ja muotopiirteiden jälkeen tarkastelen sanastoa. Teen sanastosta kvantitatiivista
tarkastelua. Käännöksissä ei useinkaan ole pelkästään muutettu yleiskielisiä sanoja murreasuun, vaan sanoja on vaihdettu uusiin sanoihin, jotka voivat olla myös yleiskieleen
kuulumattomia sanoja. Tarkoituksenani on laskea, minkä verran missäkin käännöksessä
on yleiskieleen kuulumattomia sanoja. Yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrään sisällytän arkiset sanat, murteelliset sanat sekä sanat, joita ei löydy sanakirjoista. Käytän
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tässä luokittelussa apuna sanakirjoja: Kielitoimiston sanakirjaa (KS) ja Nykysuomen sanakirjaa (NS). Hyödynnän sanastoa koskevassa luvussa myös Suomen murteiden sanakirjaa (SMS) sekä Suomen murteiden sana-arkiston (SMSA) sanalippuja, jotka löytyvät
Oulun yliopiston kirjastosta mikrofilmeinä.
Yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrässä on aineistossa selvää hajontaa. Osassa
käännöksistä yleiskieleen kuulumatonta sanastoa on käytetty paljon, kun taas osassa tällaisia sanoja on käytetty vähän. Kvantitatiivisen tarkastelun avulla jaan käännökset neljään eri ryhmään: ensimmäiseen ryhmään sijoitan käännökset, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on vähän, toiseen ja kolmanteen ryhmään käännökset, joissa yleiskieleen
kuulumattomia sanoja on keskimääräisesti, ja neljänteen ryhmään käännökset, joissa
yleiskieleen kuulumattomia sanoja on paljon. Sanaston kvantitatiivisen tarkastelun avulla
pyrin vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen, miten murteelle kääntäminen näkyy sanastossa.
Lopuksi teen kokoavaa tarkastelua siitä, millaisena murteelle kääntäminen tarkasteltujen
piirteiden perusteella näyttäytyy. Tässä vaiheessa tarkastelen, millä tavoin käännökset
eroavat toisistaan, miltä osin Oulun seudun murteen piirteitä noudatetaan systemaattisesti, missä piirteissä esiintyy variaatiota ja mitä sanasto kertoo käännöksistä. Tässä vaiheessa hyödynnän ryhmiä, jotka olen tehnyt sanaston kvantitatiivisen tarkastelun perusteella. Katson, onko ryhmien käännöksissä samankaltaisuutta äänne- ja muotopiirteiden
systemaattisuudessa tai variaatiossa.

1.4. Oulun seudun murre
Oulun seudun murre tarkoittaa nimensä mukaisesti Oulun ja sen lähialueiden murteita.
Suomen murteet on perinteisesti jaettu länsi- ja itämurteisiin. Oulun seudun murre kuuluu
tässä jaossa länsimurteisiin, tarkemmin keski- ja pohjoispohjalaisiin murteisiin. Oulun
seudun murre on tyypillinen länsisuomalainen sekamurre. (Pääkkönen 1994: 287–288.)
Tarkkojen murrealueiden määritteleminen on vaikeaa, koska murre muuttuu useimmiten
pikkuhiljaa, piirre piirteeltä. Määrittelen Oulun seudun murteen raja-alueet Matti Pääkkösen mukaan. Pääkkösen mukaan Oulun seudun murteen sydänalueisiin kuuluvat Ii,
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Hailuoto, Haukipudas, Oulunsalo, Oulu, Kempele, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Temmes, Siikajoki, Revonlahti, Paavola ja Rantsila. Oulun seudun murre muuttuu vähitellen
pohjoiseen päin mentäessä kemiläiseksi ja idässä ja etelässä savolaisemmaksi. Pääkkönen
esitteleekin Kuivaniemen, Yli-Iin, Kiimingin, Ylikiimingin, Muhoksen ja Utajärven murteet Oulun seudun murteeseen liittyvinä siirtymämurteina. (Pääkkönen 1971: 17–18.)
Tässä tutkimuksessa vertaan aineistoa Oulun seudun murteen sydänalueilla kuultavaan
murteeseen. Huomioin kuitenkin mahdolliset tapaukset, joissa aineistossa esiintyy tietyissä siirtymämurteissa tavattavia piirteitä.
Oulun seudun murteen keskeisinä tuntomerkkeinä voidaan pitää seitsemää äännepiirrettä.
Nämä seitsemän äännepiirrettä kattavat Pääkkösen (1971: 18) mukaan Oulun seudun
murteen sydänalueet melko hyvin. Oulun seudun murteen äännepiirteitä ovat
–

yksinäis-s:llinen inessiivi -sA

–

ts-yhtymän vastineena vahvassa asteessa tt ja heikossa asteessa joko vaihtelematon tt tai t

–

tavallisimmin muoto ki yleiskielen kin-jälkiliitteen paikalla

–

u–e-kombinaatiossa palataali- ja dentaalispirantin jatkajana j

–

*-k:n jatkajana läpikotainen loppukahdennussysteemi2, joka edustuu geminaatan
veroisena laryngaaliklusiilina3 vokaalialkuisen sanan edessä

–

abessiivin päätteenä alkuaan vokaaliloppuinen -ttA

–

jälkitavujen vokaalienvälisen h:n kato (Pääkkönen 1971: 17).

Yllä mainittujen piirteiden lisäksi Oulun seudun murteeseen liitetään muun muassa
–

aa:n ja ää:n säilyminen muuttumattomina

–

jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien edustuminen seuraavasti: pimiä (eA >
iA) ja verkkua (OA > UA)

–

yleisgeminaatio

–

svaavokaali

2

Loppukahdennuksella tarkoitetaan sitä, että useat vokaaliin päättyvät sananmuodot ääntyvät konsonanttiloppuisina, jos seuraava sana alkaa konsonantilla (Laaksonen & Lieko 2011: 24).
3

Silloin, kun seuraava sana on vokaalialkuinen, sanojen rajalla voi ääntyä glottaaliklusiili eli laryngaaliklusiili, jota merkitään kysymysmerkkiä muistuttavalla merkillä (Laaksonen & Lieko 2011: 24).
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–

painottomien tavujen i-loppuisten diftongien kato (punanen)

–

loppu-t:n mukautuminen toisten klusiilien edellä niiden kaltaiseksi (annakko)
(Pääkkönen 1994: 288–299).

Lisäksi huomionarvoisia ovat Oulun seudun murteessa esiintyvä komparatiivimuoto parrein sekä monikon 1. ja 2. persoonan mmA ja ttA -muodot (olimma) (Pääkkönen 1994:
296). Oulun seudun murteeseen kuuluu myös yksikön toisen persoonan pronomini nä(ä).
nä(ä)-pronomini on Oulun seudun murteen tunnusmerkkisimpiä piirteitä, ja siitä on olemassa erilaisia matkimuksia. (Mantila & Pääkkönen 2010: 40.)
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2. TEOREETTINEN TAUSTA
Tutkimukseni on laadullista tutkimusta. Laadullinen tutkimus voidaan ymmärtää yksinkertaisesti aineiston ja analyysin muodon kuvaukseksi. Tällaiseen aineistoon voi soveltaa
myös kvantitatiivisia eli numeraalisia lukutapoja. (Eskola & Suoranta 1998: 13.) Myös
omassa tutkimuksessani hyödynnän numeraalisia lukutapoja analyysin tukena. Laadullisen tutkimuksen aineisto voi olla syntynyt joko tutkijasta riippuen tai riippumatta (Eskola
& Suoranta 1998: 15). Itse en ole tutkijana vaikuttanut aineiston syntyyn, mutta aineisto
on syntynyt ohjeistettua kilpailua varten. Kilpailussa esimerkiksi käännettävät sivut ja
käännettävänä oleva murre on ennalta määrätty. Käännetyt tekstit on kirjoitettu tiettyjen
ohjeiden puitteissa, ja palkintona on ollut kilpailun voittaminen.
Murteelle kääntämisen tutkimuksessa tarvitsen taustatietoa useasta eri tutkimusalasta.
Tutkimukseni teoreettinen tausta muodostuu sosiolingvistiikasta, dialektologiasta sekä
kääntämisestä ja murteelle kääntämisestä. Monissa kieliyhteisöissä sosiolingvistinen variaationtutkimus ja dialektologia ovat niin sanotusti lyöneet kättä toisilleen (Nuolijärvi
2000: 17; ks. myös Makkonen & Mantila 1997). Puhuttua kieltä on mahdollista lähestyä
metodisesti monesta näkökulmasta. Sosiolingvistinen ja dialektologinen lähestymistapa
pureutuvat kieleen eri tavoin, mutta ne eivät kuitenkaan ole toisistaan erillään. (Nuolijärvi
2000: 16.)
Murteelle kääntämisestä ei ole saatavilla kattavia tutkimuksia, joten olen koonnut murteelle kääntämisen teoriataustaa useista eri lähteistä, joita esittelen tarkemmin murteelle
kääntämistä koskevassa luvussa 2.4. Käännöstieteeseen olen perehtynyt pääosin Liisa
Tiittulan (2014) artikkelin "Johdatusta kääntämiseen ja käännöstieteeseen" avulla. Seuraavissa luvuissa perehdyn lyhyesti sosiolingvistiikkaan, dialektologiaan, kääntämiseen
ja murteelle kääntämiseen. Lisäksi esittelen luvussa 2.5. lyhyesti aiempia tutkimuksia,
jotka olen kokenut oman tutkimukseni kannalta merkittäviksi. Olen tutustunut pääosin
Oulun seudun murteesta tehtyihin tutkimuksiin.
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2.1. Sosiolingvistiikka
Sosiolingvistiikan käsite vakiintui 1960-luvulla, johon vaikutti erityisesti William Labov.
Sosiolingvistiikassa keskitytään kielen kuvaamiseen sosiaalisena ilmiönä. Tarkastelun
kohteena ovat kielenkäytön ja yhteiskunnallisen todellisuuden väliset kytkökset: se, mitä
piilee vaihtelun ja muuttumisen taustalla. (Nuolijärvi 2000: 14.) Sosiolingvistiikassa tarkastelun kohteena on ensimmäisenä ja laajimpana ollut kieliyhteisön variaatio. Sosiolingvistinen variaationtutkimus ja sosiolingvistiikka onkin usein käsitetty jopa täysin samaksi
asiaksi. (Nuolijärvi 2000: 17.) Variaation lisäksi sosiolingvistiikassa tarkastelun kohteena
on myös kielen muuttuminen: mitkä piirteet katoavat tai säilyvät ja miksi (Nuolijärvi
2000: 18). Myös tämän tutkimuksen tausta on osittain sosiolingvistiikassa: ovathan murteet osa kielen variaatiota.
Sosiolingvistiikkaan kehittyi 1980-luvulla uutena suuntana kansanlingvistiikka (Mielikäinen & Palander 2014: 17). Kansanlingvistiikassa ja sen tutkimussuuntauksessa, kansandialektologiassa, tarkastellaan maallikoiden eli ei-lingvistien käsityksiä kielestä sekä
kielellisiä asenteita (Mielikäinen & Palander 2014: 11). Varsinaiseksi tutkimusalaksi kansandialektologian on vakiinnuttanut yhdysvaltalainen Dennis R. Preston. Kansanlingvistisessä tutkimuksessa ollaan laajemmin kiinnostuneita maallikoiden kielenkäyttöä koskevista havainnoista, kun taas kansandialektologiassa tarkastellaan maallikoiden murrehavaintoja. (Palander 2001.)
Tässä tutkimuksessa tarkastelen kääntäjien tekemiä murrevalintoja, mutta en voi olettaa,
että tutkimusaineistossa olisi pelkästään ei-lingvistien tekemiä murrekäännöksiä, koska
minulla ei ole taustatietoja murrekäännösten tekijöistä. Tältä osin tutkimukseni eroaa kansanlingvistisestä ja kansandialektologisesta tutkimuksesta. Kuitenkin on selvää, että murrekäännösten tekijöiden joukossa on maallikoita. Olen hyödyntänyt kansandialektologisista tutkimuksista erityisesti Oulun seudun murteesta tehtyjä tutkimuksia, joita esittelen
luvussa 2.5.
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2.2. Dialektologia
Dialektologia on keskittynyt alueellisen variaation tarkasteluun (Nuolijärvi 2000: 16).
Suomen puhekielen tutkimuksen ajatellaan alkaneen aluemurteiden äänne- ja muotohistoriallisista esityksistä 1800-luvun lopulla. Ensimmäisiin tällaisiin tutkimuksiin lukeutuu
esimerkiksi J. H. Wennolan (1897) tutkimus Äänneopillisia havainnoita Pohjois-Pohjanmaan rantamurteesta. Tuolloin ilmestyivät myös ensimmäiset murteiden lauseoppia käsittelevät tutkimukset. Näistä alkoi tutkimusperinne, josta kehittyi fennistinen dialektologia. Äännehistorialliset tutkimukset ovat aivan viime vuosiin asti olleet vahvana osa-alueena fennistisessä dialektologiassa. (Palander 2000: 436.) 1900-luvun jälkipuoliskolla
huomio on kiinnittynyt entistä enemmän esimerkiksi kielen vaihteluun ja variaatioon (Palander 2000: 437).
Tutkimukseni teoreettinen tausta on myös suomalaisessa dialektologiassa, koska tutkin
murteelle kääntämistä, ja sitä kautta Oulun seudun murteen piirteiden esiintymistä. Tarkastelun kohteena ovat sekä Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteiden esiintyminen murrekäännöksissä että yleiskieleen kuulumaton sanasto. Äänne- ja muotopiirteiden
tarkastelussa hyödynnän Oulun seudun murteesta tehtyjä dialektologisia tutkimuksia,
joita esittelen tarkemmin luvussa 2.5.

2.3. Kääntäminen
Käännöksiä, kääntämistä ja tulkkausta koskevasta tutkimuksesta on muodostunut oma
tieteenalansa, käännöstiede. Käännöstiede on tieteenalana uusi, vaikkakin toimintana
kääntäminen ja tulkkaus ovat vanhoja. Tieteenalan itsenäisenä alkuna pidetään 1970–
1980-lukua, vaikka ensimmäisiä varsinaisia käännösteorioita alkoikin ilmaantua jo 1950ja 1960-luvulla. (Tiittula 2014: 2.) Kääntämiseen ja tulkkaukseen kohdistuu eri tieteiden
näkökulmista erilaisia tiedontarpeita: käännöstiedettä voidaankin tutkimusalana kuvata
monitieteiseksi (Kinnunen 2012: 581). Kääntäminen ei ole käsitteenä yksinkertainen: se
voidaan ymmärtää käännösprosessina, jossa tekstiä käännetään kielestä toiseen, tuotoksena eli käännettynä tekstinä tai kohteena ja itse ilmiönä (Munday 2010: 421).
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Tavallisimmin käännökset tehdään yleiskielelle. Yleiskielelle käännettäessä käytettävissä
on monia tyylilajeja, kielioppinormit sekä koko ajan laajeneva sanasto. (Sarvas 1998.)
Käännettäessä tekstistä toiseen on työkielet eli kielet, joiden välillä kääntämistä tehdään,
hallittava hyvin (Tiittula 2014: 28). Murteelle kääntämisessä työkielinä ovat yleensä
yleiskieli ja murre, joka tutkimusaineiston murrekäännöksissä on Oulun seudun murre.
Vaikka Tiittulan (2014) artikkeli käsitteleekin kielestä toiseen kääntämistä, monet esitetyt
asiat sopivat myös yleiskielestä murteelle kääntämiseen. Olen hyödyntänyt Tiittulan artikkelista muun muassa termejä. Tekstiä, jonka pohjalta käännös tehdään, kutsutaan
lähdetekstiksi ja käännösprosessin tulosta kohdetekstiksi (Tiittula 2014: 3). Termit sopivat vastaavasti myös murteelle kääntämiseen, joten nimitän käännettävänä olevaa alkuperäistekstiä lähdetekstiksi. Kohdetekstiin viittaan kuitenkin termillä murrekäännös tai
käännös, jotta viittaaminen olisi mahdollisimman selkeää.
Kääntämisen tuotokset ja prosessit ovat käännöstieteessä keskeisiä tutkimuskohteita
(Tiittula 2014: 19). Käännösprosessien tutkimus on myös Suomessa merkittävä tutkimusalue. Käännösprosessien tutkimuksessa selvitetään, mitä kääntäjän mielessä tapahtuu,
kun hän kääntää. Tutkimus voi sisältää esimerkiksi vertailua, miten kokematon kääntäjä
ratkaisee käännösongelmia verrattuna kokeneeseen kääntäjään. (Tiittula 2014: 25.) Tässä
tutkimuksessa keskityn valmiiden tuotosten eli murrekäännösten tarkasteluun. Prosessi,
jonka tuloksena käännökset ovat syntyneet, ei välity lukijalle, vaan käännöksen tekijä on
voinut muokata tekstiä useita kertoja (ks. Tiittula 2014: 4). Tutkimukseni tarkoituksena
ei kuitenkaan ole päästä perille kääntäjien ajatuksista, vaan tarkastella, millaisia ratkaisuja kääntäjät ovat tehneet valmiiden murrekäännösten perusteella.
Tiittulan mukaan käännöksen suhde lähdetekstiin vaihtelee. Paljon muokattua tekstiä kutsutaan vapaaksi käännökseksi ja vähän muokattua sananmukaiseksi käännökseksi (Tiittula 2014: 5). Yleensä näiden kahden ääripään välillä on jatkumo, jossa kääntäjä liikkuu
koko kääntämisen ajan, joten määritelmä ei ole mitenkään yksiselitteinen (Tiittula 2014:
7). Kuitenkin edellä mainitut termit sopivat yhtä hyvin myös murteelle kääntämiseen, ja
listaan voisi lisätä esimerkiksi liioitellun käännöksen, jossa pyritään niin sanotusti esittelemään murteen resursseja (ks. Heikkinen & Mantila 2011: 153–154). Murteen liioittelu
liittyy myös murrebuumiin, josta kerron tarkemmin luvussa 2.4. Lähde- ja kohdetekstin
välillä oletetaan olevan samankaltaisuutta, ja se voi näkyä esimerkiksi sisällössä, tyylissä,
muodossa tai niillä voi olla sama vaikutus vastaanottajaan (Tiittula 2014: 7).
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Yleisesti voidaan sanoa, että hyvä käännös on sellainen, joka täyttää sen tarkoituksen,
johon se tehdään (Tiittula 2014: 4). Tutkimusaineiston 46 murrekäännöstä on kaikki tehty
saman lähdetekstin pohjalta. Siitä huolimatta ne poikkeavat toisistaan. On luonnollista,
että jos tekstin kääntää useampi henkilö, lopputulos ei ole sama. Se, mikä käännös on
paras, riippuu siitä, mitä käännökseltä odotetaan. (Tiittula 2014: 10.) Tässä tutkimuksessa
ei kuitenkaan ole tarkoitus vertailla murrekäännösten paremmuutta. Murrekäännöksissä
tavoitteena on ollut kääntäminen Oulun seudun murteelle: se, onko hyvä käännös se, jossa
Oulun seudun murre saadaan mahdollisimman kattavasti esiteltyä, vai se, jossa pyritään
mahdollisimman luonnolliseen Oulun seudun murteeseen, on jätetty kilpailun tuomareiden tehtäväksi. Näen kuitenkin vastakohtana luonnolliselle kielelle ja murteelle liioittelun
ja niin sanotun murteen resurssien esittelyn, mitä käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.

2.4. Murteelle kääntäminen
1980-luvun puolivälissä murre alkoi yleistyä myös julkisessa kirjoituksessa. Tähän muutokseen ihmisiä totuttivat paikallisradioiden syntymisen myötä radiojuontajat, jotka käyttivät, vastoin totuttuja tapoja, murretta myös juonnoissaan. Perässä seurasivat muun muassa murresarjakuvat ja monet muut julkaisut. Viime vuosina on julkaistu paljon murteellista aineistoa. Jo 1990-luvun alusta lähtien onkin puhuttu murrebuumista, johon liittyy
murteellisten tuotosten lisääntyminen. Murrebuumiin sisältyy myös usein niin sanottu
murteiden resurssien esittely ja liioittelu: murteellisessa aineistossa saatetaan käyttää
muotoja, joita tosielämässä ei kuitenkaan kuule. (Heikkinen & Mantila 2011: 153–154.)
Aila Mielikäinen (2000) kirjoittaa murteiden suosiosta Helsingin Sanomien (11.11.2000)
pääkirjoituksessa "Murteet ovat nykyajan uusi käännöskieli". Mielikäisen mukaan murteelle kääntäminen ei ole pelkkä muodin oikku, vaan sillä on laajemmat yhteiskunnalliset
taustat. Marketta Harju-Autin mukaan murretekstien tarkoituksena on esimerkiksi yhteenkuuluvuuden korostaminen ja toisaalta taas toimia vastareaktiona kansainvälistymiselle ja globalisaatiolle. Osittain taustalla vaikuttaa myös huoli murteiden häviämisestä.
(Harju-Autti 2005: 39.) Viime vuosina julkaistulla murrekirjallisuudella halutaan viestiä,
että murteet kelpaavat kirjoitetuksi kieleksi ja että murteelle voidaan kääntää mitä tahansa
tekstiä (Mielikäinen & Palander 2002: 93; ks. myös Mielikäinen 2001).
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Suomeen murresarjakuvien malli on tullut Saksasta, jossa julkaistiin ensimmäisenä Asterix-albumi 25, nimeltään Suuri kuilu, eteläsaksalaiselle murteelle (1996). Samana
vuonna julkaistiin myös muita käännöksiä. (Harju-Autti 2005: 41; Koski 2002: 70.) Tämän jälkeen sarjakuvia on käännetty monelle eri murteelle, ja tähän jatkumoon lukeutuu
myös Oulun seudun murteelle käännetty Aku Ankka. Leena Sarvas kirjoittaa artikkelissaan "Kierrä kirjakielen mutkat, jos käännät murteelle" Suomen ensimmäisestä murresarjakuvasta, joka on Asterix-sarjakuvavihko (Sarvas 1998). Sarvas on osallistunut Asterixsarjakuva Savon murteella -käännöskilpailun arviointiin. Sarvas kirjoittaa, ettei hän ole
kiinnittänyt arvioinnissa niinkään paljon huomiota kirjoitusasuun, mutta sen sijaan esimerkiksi svaavokaalin merkitsemisen epätyypilliseen paikkaan Sarvas on tulkinnut murteen horjuvuudeksi. (Sarvas 1998.)
Sarvas (1998) huomauttaa, että koska murteet ovat puhuttuja kielimuotoja, murteelle
kääntämisessä tulevat esiin useat kirjakielen ja puhutun kielen väliset erot. Tämä tulee
esille tutkimusaineistossa esimerkiksi tapauksissa, joissa sana on kirjoitettu samalla tavalla, miten se puheessa sanotaan (seeteesoitin). Aila Mielikäinen kirjoittaa artikkelissaan
"Kirjoitettua murretta", että suurin ero murteellisen kielen ja yleiskielen välillä on lauserakenteissa, koska puheessa lauseet liittyvät toisiinsa eri tavalla kuin kirjoitetussa kielessä. Tauot puheessa ovat usein konjunktioiden jälkeen, kun taas pilkut merkitään ennen
konjunktioita. Puheessa voi myös korostaa merkityksiä esimerkiksi painotuksella. (Mielikäinen 2001.)
Mielikäisen (2001) mukaan murretta käytetään lievimmillään sävyttämään kaunokirjallista tekstiä tai vaihtoehtoisesti esittelemään systemaattisesti tiettyä murretta äänne- ja
muoto-opillisine piirteineen. Nämä ovat ääripäät, joiden väliin jäävät useimmat murteelliset aineistot. Huumori on usein keskeisessä osassa murteellisia julkaisuja (Mielikäinen
2001; Harju-Autti 2005: 40). Myös ohjeistuksessa, jota noudatellen tutkimusaineisto on
syntynyt, yhtenä tavoitteena on ollut hauskuus. Ohjeista tulee myös esille, että tarkoituksena ei ole ollut kääntää sanasta sanaan yleiskieltä murteelle, vaan käännöksissä saa näkyä myös oululainen asenne (ks. luku 1.2.).
Kirjoitetusta kielestä voidaan äänne- ja muoto-opillisten piirteiden tukena tarkastella sanastoa, jota muiden piirteiden ohella pidetään slangien ja murteiden tuntomerkkinä (Mielikäinen 2001). Sanastotasoinen vertailu aineistosta olisi vaikeaa, koska käännöksissä ei
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välttämättä ole käännetty pelkästään sanaa murreasuun tai murresanaksi, vaan koko lauserakennetta on voitu muuttaa. Toisaalta taas, jos sanasto on systemaattisesti pyritty
muuttamaan murteelliseksi, voi tekstin ymmärtäminen vaikeutua. Usein onkin niin, ettei
murre arkipuheessa ole niin vaikeaselkoista tai värikästä kuin murrekäännöksissä. (Mielikäinen 2001.)
Arkikielessä murresanoilla viitataan usein mihin tahansa yleiskielestä poikkeavaan varianttiin, ei pelkästään lekseemeihin. Tämä ilmiö näkyy myös kansanomaisten murresanakirjojen hakusanoituksessa. (Mielikäinen & Palander 2002: 97.) Eri murteissa sama
lekseemi eroaa erilaisten äänne- ja muoto-opillisten murrepiirteiden, ei merkityksen,
vuoksi. Usein näitä sananmuotoja erehdytään luulemaan toisistaan erillisiksi lekseemeiksi, murresanoiksi. Todellisuudessa kyseessä on kuitenkin yleiskielisten sanojen erilaisia murreasuja, kuten käret 'kädet' (Mielikäinen 2005: 104). Edellisessä esimerkissä on
kyseessä kädet-muodon murteellinen variantti, jossa t:n heikon asteen vastineena on tässä
tapauksessa r. Yleiskielisten lekseemien murteellisten varianttien lisäksi voidaan siis erotella joitakin murresanoja, jotka ovat toisissa murteissa täysin vieraita. Tällaiset tietylle
murteelle tyypilliset murresanat voivat toisaalta vaikeuttaa vieraan murteen ymmärtämistä, toisaalta niillä voi olla eri merkitys eri murteissa. (Mielikäinen 2005: 103.)
Tässä tutkimuksessa teen sanastosta kvantitatiivista tarkastelua: kuinka paljon käännöksissä on yleiskieleen kuulumattomia sanoja. Otan tässä tarkastelussa huomioon murteellisiksi merkittyjen sanojen lisäksi myös arkisiksi merkityt sanat. En ota huomioon yleiskielisten lekseemien murteellisia variantteja, koska näissä tapauksissa murreasuinen variantti voidaan palauttaa yleiskieliseen lekseemiin, ja myös merkitys pysyy samana.

2.5. Aiemmat tutkimukset
Suomalaisen dialektologian alalta tutkimusta on tehnyt aiemmin muun muassa Matti
Pääkkönen (1971, 1994). Pääkkönen esittää teoksissaan Oulun seudun murteen äännehistoria 1 (1971) ja Oulun seudun murrekirja (1994) laajan katsauksen Oulun seudun
murteeseen: esimerkiksi sen historiaan, sydän- ja raja-alueisiin sekä äänne- ja muotopiirteisiin. Olen hyödyntänyt Pääkkösen (1971, 1994) tutkimuksia määritellessäni Oulun seudun murretta ja sen äänne- ja muotopiirteitä. Olen nojannut Pääkkösen (1971) esittämiin
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havaintoihin erityisesti t:n heikon asteen edustuksia käsittelevässä luvussa 3.2. ja verrannut aineistossa esiintyviä t:n heikon asteen vastineita Pääkkösen (1971) esittämiin havaintoihin.
Lisäksi olen tukeutunut toistuvasti Harri Mantilan ja Matti Pääkkösen (2010) teokseen
Oulun seudun murteen vokaalisto. Teosta voidaan pitää jatkona edellä esitetylle teokselle
Oulun seudun murteen äännehistoria 1 (Pääkkönen 1971). Olen hyödyntänyt teosta erityisesti svaavokaalia ja nä(ä)-pronominia käsittelevissä luvuissa 3.1. ja 3.3.
Hyödylliseksi olen kokenut myös Aila Mielikäisen (2001, 2005, 2006) ja Marjatta Palanderin (2000, 2001) dialektologiset tutkimukset ja artikkelit. Mielikäisen ja Palanderin tutkimuksissa on usein vahvasti läsnä kansanlingvistinen ja kansandialektologinen suunta.
Mielikäinen on tutkinut muun muassa erilaisia murrematkimuksia. Mielikäisen kyselyn
mukaan kaikkein yleisin murrefraasi on kysymystyyppi ookko nää, joka on mainittu Oulun seudun murteen piirteenä jopa 51 vastauksessa 102:sta. (Mielikäinen 2005: 101.)
Kansanlingvistisiä väitöskirjoja on löydettävissä vain muutamia. Ensimmäinen suomalainen kansanlingvistinen väitöskirja, Johanna Vaattovaaran väitöskirja Meän tapa puhua: Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena, julkaistiin vuonna 2009. Sen sijaan pro gradu -tutkielmia on tehty useita, ja monet näistä on
julkaistu aivan viime vuosina. Olen perehtynyt lähinnä Oulun seudun murretta käsitteleviin pro gradu -tutkielmiin.
Kansandialektologista tutkimusta ovat pro gradu -tutkielmissaan tehneet viime vuosina
muun muassa Elina Rajala (2016), joka on tutkinut oululaisnuorten murrehavaintojen metakieltä, Johanna Airisniemi (2015), joka on tutkinut Oulun seudun murretta internetin
keskustelupalstoilla, sekä Johanna Hägg (2014), joka on tutkinut maallikoiden käsityksiä
Oulun seudun murteesta ja sen sosiaalisesta variaatiosta. Hieman aiemmin tutkimusta
ovat tehneet Riikka Vähälä (2005), joka on tutkinut oululaisnuorten murreasenteita ja
murteen tiedostamista ja suosimista, sekä Marjo Väänänen (2006), joka on tutkinut ylikiiminkiläisnuorten murteen tiedostamista ja sen suosimista. Edellä mainituille tutkimuksille on ominaista, että aineisto koostuu ei-lingvistien käsityksistä ja havainnoista. Aiemmissa tutkimuksissa murretietoisuutta on tutkinut murrekäännöstehtävillä esimerkiksi
Rajala (2016). Vaikka tutkimukset on tehty aiemmin kuin oma tutkimukseni, ne on toteutettu uudemmalla aineistolla.
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Murrekäännöksiä on tutkinut aiemmin Sirkka Rutanen (2007) pro gradu -tutkielmassaan.
Rutasen aineisto on samankaltainen kuin tässä tutkimuksessa: se koostuu Aku Ankka
-sarjakuvan murrekäännöksistä. Myös Rutasen tutkimusaineisto on syntynyt käännöskilpailua varten. Kilpailussa on etsitty kääntäjää "karjalanmurteiselle" Aku Ankalle. (Rutanen 2007: 1.) Rutasella ei ole murrekäännösten tekijöistä taustatietoja, mutta hän olettaa
ainakin suurimman osan vastaajista olevan ei-lingvistejä (Rutanen 2007: 2). Tällä Rutanen perustelee valintansa tehdä kansanlingvististä tutkimusta. Tässä tutkimuksessa olen
tältä osin päätynyt erilaiseen ratkaisuun.
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3. ÄÄNNE- JA MUOTOPIIRTEET
Äänne- ja muotopiirteistä tarkastelen ensimmäisessä luvussa 3.1. svaavokaalia, luvussa
3.2. t:n heikon asteen edustusta ja luvussa 3.3. nä(ä)-pronominia. t:n heikon asteen edustuksessa lienee enemmän variaatiota kuin svaavokaalin käytössä, koska Oulun seudun
murteessa t:n heikossa asteessa on eri äänneympäristöissä eri vastine, ja joissakin tapauksissa useampi edustus on mahdollinen. nä(ä)-pronomini taas on Oulun seudun murteessa
hyvin stereotyyppinen, joten sen yhteydessä saattaa esiintyä myös liioittelevaa käyttöä.
Kiinnitän piirteiden tarkastelussa enemmän huomiota poikkeuksiin, koska niissä riittää
enemmän tutkittavaa ja tarkasteltavaa. Esimerkiksi Svaavokaali-luvussa esittelen käännökset, joissa svaavokaalin käyttö on täysin systemaattista, ja perehdyn tarkemmin niihin
käännöksiin, joissa svaavokaalin käytössä on enemmän variaatiota. Lopuksi tarkastelen
luvussa 3.4. kokoavasti äänne- ja muotopiirteitä, ja vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.

3.1. Svaavokaali
Svaa- eli loisvokaali on Oulun seudun murteessa varsin laajasti esiintyvä piirre (Pääkkönen 1994: 298). Tämä epenteettiseksi vokaaliksi luonnehdittu loisvokaali on kehittynyt
alkujaan helpottamaan ääntämistä (ks. Mantila & Pääkkönen 2010: 98). Svaavokaali
esiintyy painollisen tavun lyhyttä vokaalia seuraavissa l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä,
rj-yhtymässä sekä yhtymissä hm, hn, hr, hv ja hj. Svaavokaali on yleensä edellisen vokaalin kaltainen (alakaa), mutta j-loppuisissa yhtymissä rj, lj ja nj svaavokaali määräytyy
puolivokaali j:n mukaan i:ksi (korijata). Kuitenkin hj-yhtymässä svaavokaali on yleensä
edellisen vokaalin kaltainen (lahaja). (Pääkkönen 1994: 298–299; Mantila & Pääkkönen
2010: 98.) Oulun seudun murteessa svaavokaali on mahdollinen seuraavissa konsonanttiyhtymissä: lk, lp, lm, lv, lj, lh, rj, nh, hm, hn, hl, hr, hv, hj ja nj (Pääkkönen 1994: 299;
Mantila & Pääkkönen 2010: 92). Nykyään svaavokaali on normaalin lyhyen vokaalin
kestoinen Oulun seudun murteessa, mutta se voi toisinaan esiintyä myös puolipitkänä
(Mantila & Pääkkönen 2010: 92–93).

19
Kaikissa aineistoon kuuluvissa murrekäännöksissä svaavokaali on toistuvasti esiintyvä
murrepiirre. Seuraavassa taulukossa 1 on lueteltu svaavokaalin esiintymiskerrat niissä
yhtymissä, joissa se Oulun seudun murteessa on mahdollinen. Tutkimusaineistossa svaavokaalia esiintyy kaikissa näissä yhtymissä vähintään kerran. Olen laskenut taulukkoon
mukaan myös muodot, joissa j on vokaaliutunut (ks. Mantila & Pääkkönen 2010: 98).
Tällainen muoto on esimerkiksi koriaus, joka esiintyy useammassakin käännöksessä ja
jossa puolivokaali j:tä ei ole merkitty näkyviin. Yhteensä viidessä murrekäännöksessä on
yksi tai useampi tällainen muoto.
TAULUKKO 1. Svaavokaalin esiintymiskerrat koko tutkimusaineistossa.

lk

Svaavokaali
f
393

Yleiskielinen variantti
f
0

lp

88

0

88

lm

158

0

158

lv

78

0

78

lj

148

3

151

lh

6

0

6

rj

339

23

362

nh

51

0

51

hm

57

0

57

hn

16

0

16

hl

6

0

6

hr

23

0

23

hv

40

0

40

hj

95

1

96

nj

6

1

7

Yhteensä

1504

28

1532

Konsonanttiyhtymä

Yhteensä
393

Aineistossa esiintyy yhteensä 1532 kertaa yhtymä, jossa Oulun seudun murteessa voi olla
svaavokaali. Näistä 1504 kohdassa on svaavokaali, mikä kattaa noin 98 (98,17) prosenttia
kaikista niistä paikoista, joissa svaavokaali voisi olla. Kuten taulukosta 1 näkyy, aineistossa on eniten lk-yhtymän sisältäviä sanoja. Yhteensä aineistossa on 393 lk-yhtymää,
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joissa kaikissa on svaavokaali. Aineistossa useasti esiintyviä svaallisen lk-yhtymän sisältäviä sanoja ovat muun muassa melekeen, alakaa ja jalaka. Toiseksi eniten aineistossa on
rj-yhtymän sisältäviä sanoja, mutta tässä yhtymässä svaavokaalin käyttö ei ole aivan niin
systemaattista kuin lk-yhtymässä. Osittain rj-yhtymien paljoutta selittää murrekäännösten
aihe, joka liittyy korjaamiseen. korjata-verbi ja sen johdokset esiintyvät aineistossa toistuvasti. Suurin osa näistä esiintyy svaallisessa muodossa, kuten korijata ja korijaamo.
Aineistossa esiintyy paljon myös lm- ja lj-yhtymiä, ja ne molemmat esiintyvät aineistossa
systemaattisesti svaallisina: lm-yhtymä 158 kertaa ja lj-yhtymä 148 kertaa.
Vähiten aineistossa on lh-, hl- ja nj-yhtymän sisältäviä sanoja. Esiintymiskertojen vähyyttä selittää se, että kyseiset yhtymät esiintyvät kielessä harvemmin kuin esimerkiksi
lk-yhtymä (lh ja nj -yhtymistä ks. Mantila & Pääkkönen 2010: 94, 99). Kuten taulukosta
1 näkyy, svaavokaalia käytetään systemaattisesti yhtymissä lk, lp, lm, lv, lh, nh, hm, hn,
hl, hr ja hv. Myös nh-yhtymä on systemaattisesti svaallinen. Suurin osa nh-yhtymistä on
poimittu sanasta vanha, joka esiintyy aineistossa systemaattisesti muodossa vanaha. (Vrt.
Mantila & Pääkkönen 2010: 100.)

3.1.1. Yhtymät lj, rj, hj ja nj
Yleiskielisiä variantteja esiintyy aineistossa yhden tai useamman kerran kaikissa j-loppuisissa konsonanttiyhtymissä. Kuitenkin myös nämä yhtymät esiintyvät melko systemaattisesti svaallisina. Lukumäärällisesti eniten yleiskielistä varianttia esiintyy rj-yhtymissä, mitä selittää osittain se, että rj-yhtymän sisältäviä sanoja on aineistossa huomattavan paljon (ks. taulukko 1). Toiseksi eniten svaattomuutta on lj-yhtymissä, ja vähiten hj
ja nj -yhtymissä, jotka esiintyvät svaattomina vain kerran (ks. taulukko 1). Kuitenkin suhteessa esiintymiskertojen määrään eniten svaattomuutta on nj-yhtymissä (14,29 %),
toiseksi eniten rj-yhtymissä (6,35 %), kolmanneksi eniten lj-yhtymissä (1,99 %) ja vähiten hj-yhtymissä (1,04 %). nj-yhtymä esiintyy koko aineistossa yhteensä vain seitsemän
kertaa, joten jo yksi poikkeus nostaa prosenttilukua merkittävästi (ks. taulukko 1). Tämän
vuoksi prosenttien esittäminen ei tässä yhteydessä ole niin kuvaavaa kuin se voisi olla
tapauksissa, joissa esiintymiskertoja on enemmän.
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Kahdeksassa murrekäännöksessä esiintyy yleiskielinen variantti yhtymässä rj, lj, hj tai nj
vähintään yhden kerran. Muissa murrekäännöksissä svaavokaalia käytetään systemaattisesti niissä yhtymissä, joissa se Oulun seudun murteessa on mahdollinen. Yhteensä yleiskielisiä variantteja esiintyy aineistossa 28 kertaa, mikä on svaallisten tapausten rinnalla
vähäinen määrä (ks. taulukko 1). Pidän kuitenkin tarpeellisena selvittää, käytetäänkö
yleiskielistä varianttia harkitusti tietyissä käännettävissä kohdissa vai onko esiintyminen
selittämätöntä, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, ettei selittävää tekijää löydy kontekstia tarkastelemalla.
Seuraavassa taulukossa 2 esitellään murrekäännökset, joissa on yksi tai useampi yleiskielinen lj-, rj-, hj- tai nj-yhtymä. Tarkoituksena on katsoa, missä murrekäännöksissä yleiskielisiä variantteja käytetään, esiintyykö yleiskielinen variantti useammassa murrekäännöksessä samassa kohdassa ja selittääkö konteksti yleiskielisen variantin käyttöä. Taulukossa 2 tarkastellaan lj-, rj-, hj- ja nj-yhtymiä omissa sarakkeissaan. Sarakkeissa näkyy
sekä svaallisten yhtymien (svaal.) että yleiskielisten yhtymien (yleisk.) lukumäärä.
TAULUKKO 2. Käännökset, joissa esiintyy myös yleiskielisiä lj-, rj-, hj- tai nj-yhtymiä.
Murrekäännös
(MK)

lj

rj

hj

nj

svaal.

yleisk.

svaal.

yleisk.

svaal.

yleisk.

svaal.

yleisk.

MK 4

0

0

4

2

1

0

0

0

MK 14

3

0

2

10

1

1

0

0

MK 15

3

0

0

1

2

0

0

0

MK 18

2

0

4

1

2

0

0

0

MK 20

4

0

1

4

0

0

0

0

MK 33

1

0

6

1

2

0

0

0

MK 36

0

3

0

4

1

0

0

0

MK 43

3

0

8

0

1

0

0

1

Yhteensä:

16

3

25

23

10

1

0

1

Taulukkoon 2 on merkitty käännökset, joissa tietyt yhtymät esiintyvät systemaattisesti
yleiskielen mukaisina. Näissä tapauksissa esiintymiskontekstilla ei näytä olevan selittävää vaikutusta yleiskielisen variantin käytölle. Kaikki kolme yleiskielen mukaista lj-yhtymää ovat käännöksessä 36, jossa lj-yhtymä on systemaattisesti yleiskielen mukainen.
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Samassa murrekäännöksessä myös rj-yhtymät ovat systemaattisesti yleiskielen mukaisia.
Hieman erilainen tapaus on käännös 43, jossa ainoa esiintyvä nj-yhtymä on yleiskielen
mukainen. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan voida päätellä, että svaaton nj-yhtymä olisi
sääntö tai poikkeus, koska käännöksessä ei ole muita nj-yhtymiä, joilla päätelmää voisi
perustella. nj-yhtymää lukuun ottamatta käännöksessä 43 esiintyy svaavokaali kaikissa
yhtymissä, joissa se Oulun seudun murteessa on mahdollinen.
Taulukkoon 2 on merkitty myös ne murrekäännökset, joissa tietyt yhtymät ovat melko
systemaattisesti yleiskielen mukaisia. Melko systemaattisesti yleiskielinen variantti
esiintyy käännöksessä 14, jossa rj-yhtymä esiintyy kahta poikkeusta lukuun ottamatta
yleiskielen mukaisena (ks. taulukko 2). Kuten esimerkeistä (1) ja (2) näkyy, svaalliset rjyhtymät ovat käännetyissä kohdissa 28 ja 41. Muut kymmenen rj-yhtymää ovat yleiskielen mukaisia. Samaisessa murrekäännöksessä esiintyy myös yksi yleiskielen mukainen
hj-yhtymä, jota käsittelen myöhemmin. Käännöksessä 20 rj-yhtymä esiintyy neljä kertaa
svaattomana ja yhdesti svaallisena. Ainoa svaallinen rj-yhtymä on käännetyssä kohdassa
8. Tapaus on esitelty esimerkissä (3). Edellä mainituissa tapauksissa svaalliset muodot
ovat poikkeuksia. Näissä tapauksissa ei yleiskielisten varianttien käytölle eikä poikkeukselliselle svaavokaalin käytölle ole nähtävillä selitystä.
(1)
(2)
(3)

Ekkönää ossaakkaa koriata näitä? (MK14, k28)
Täsä on vissii tapahtunu ylilyönti A:sta elektrottiin K - Yhistä kirijaimeen X.
(MK14, k41)
...nää sitte korijata kaikkia mitä nää kyltisä luppaat? KAIKKI rempat?!
(MK20, k8)

Taulukkoon 2 on merkitty myös ne käännökset, joissa tietyt yhtymät ovat melko systemaattisesti svaallisia. Näissä tapauksissa yleiskielisen variantin esiintyminen on poikkeus. Käännöksiä, joissa yleiskielinen variantti esiintyy yhden tai kaksi kertaa, ja muuten
käytetään systemaattisesti svaallisia muotoja, ovat käännökset 4, 14, 15, 18 ja 33. Seuraavalla sivulla olevissa esimerkeissä (4)–(6) on esitelty käännösten 4, 14 ja 18 yleiskielen mukaiset yhtymät. Näistä ainoastaan käännöksessä 4 yleiskielinen variantti esiintyy
kahdesti. Esimerkissä (4) näkyy, että käännöksessä 4 rj-yhtymä on yleiskielen mukainen
otsikossa ja käännetyssä kohdassa 9. Käännetyssä kohdassa 9 on muissa mahdollisissa
paikoissa käytetty svaavokaalia, mutta ei sanassa oppikirjankin. Esimerkissä (5) on kuvattu käännöksen 14 kohta, jossa on yleiskielen mukainen hj-yhtymä, verbissä ehjätä.
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Tapausta ei kuitenkaan voida luokitella selväksi poikkeukseksi, koska käännöksessä on
vain kaksi hj-yhtymää, joista toinen on yleiskielen mukainen ja toinen svaallinen. Jotta
voitaisiin todeta yleiskielisen hj-yhtymän olevan tässä murrekäännöksessä poikkeus, hjyhtymiä pitäisi olla useampia. Käännöksessä 18 on yhteensä viisi rj-yhtymää, joista yksi
on yleiskielen mukainen. Kuten esimerkissä (6) näkyy, yleiskielinen variantti on käännetyssä kohdassa 12 sanassa korjaappa. Esimerkeissä (4)–(6) kuvatuille yleiskielisille varianteille ei ole havaittavissa selitystä kontekstista.
(4)
(5)
(6)

Aku Ankan korjauspaja (MK4, o); JO VAIN ! OONHAN MÄÄ VALAMISTUNU PROF.NEROLAN KIRIJEKURSSILTA JA OSSAAN TÄMÄN OPPIKIRJANKIN. (MK4, k9)
...jalattomat posliinielläimet ehjätä. Siino sarvikuonua, apinaa ja pöllyä.
(MK14, k35)
Korjaappa sitte joutessas meijjän sputnikit ja säjeasseet. (MK18, k12)

Käännöksissä 4, 14 ja 18 yleiskielisten yhtymien esiintymiselle ei ole havaittavissa selitystä. Sen sijaan sekä käännöksessä 15 että käännöksessä 33 yleiskielinen variantti esiintyy käännettävässä kohdassa 41. Kiinnostavaa on myös se, että aiemmin mainitussa käännöksessä 14 svaavokaali esiintyy vain kahdessa poikkeuksessa, joista toinen sijoittuu
juuri kohtaan 41 (ks. esimerkki 2). Tapaukset, joissa kohdassa 41 on yleiskielinen variantti, näkyvät esimerkissä (7) ja seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä (8). Seuraavalla
sivulla olevassa kuvassa 3 näkyy lähdetekstin käännettävä kohta 41. Kun verrataan kuvassa 3 näkyvää lähdetekstin kohtaa ja esimerkkiä (7), on selvää, että käännöksessä 15
mukaillaan käännetyssä kohdassa 41 lähes kirjaimellisesti lähdetekstiä. Pidän yleiskielisyyttä tässä tapauksessa harkittuna valintana, koska kyseisessä sarjakuvaruudussa Aku
Ankka lukee katkelmaa opaskirjasta (ks. kuva 3). Käännetyssä kohdassa mukaillaan
myös muilta osin lähdetekstiä, mikä tukee sitä tulkintaa, että yleiskielisyys on harkittua.
Käännöksen 33 tapaus (esimerkki 8) eroaa esimerkistä (7). Käännöksessä 33 ei mukailla
edellisen tavoin tarkasti lähdetekstiä, vaan kohdassa 41 on yleiskielisen variantin lisäksi
esimerkiksi svaallinen lk-yhtymä. Kohtaa 41 lukuun ottamatta molemmissa käännöksissä
käytetään systemaattisesti svaavokaalia sekä rj-yhtymissä että muissa yhtymissä, joissa
svaavokaali on Oulun seudun murteessa mahdollinen.
(7)

Luultavasti on tapahtunut ylilyönti A:sta elektrodiin K - yhdistä kirjaimeen
U käämillä X. (MK15, k41)
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(8)

Oisko oikosuluku A:sta elektroni K:n – yhistettään X-kirjain D:hen. (MK33,
k41)

KUVA 3. Käännettävä kohta 41.

3.1.2. Poikkeustapaukset
Svaavokaalia käytetään muutaman kerran myös Oulun seudun murteelle epätyypillisissä
paikoissa. Tällaisia epätyypillisiä paikkoja ovat ls-yhtymä ja rk-yhtymä, joissa ei Oulun
seudun murteelle tyypillisesti ole svaavokaalia (ks. Pääkkönen 1994: 299; myös Mantila
& Pääkkönen 2010: 92, 94). Seuraavalla sivulla olevissa esimerkeissä (9)–(12) on kuvattu
edellä mainitut poikkeustapaukset sekä kaksi hieman erilaista tapausta, jotka esittelen
myöhemmin tässä luvussa. En ole ottanut esimerkeissä (9)–(12) kuvattuja tapauksia huomioon taulukoissa 1 ja 2.
Kuten esimerkistä (9) nähdään, ls-yhtymä esiintyy käännöksessä 45 kerran svaallisena
(hölöskytelköö). Kyseisessä käännöksessä ei ole muita ls-yhtymän sisältäviä sanoja.
Aiempien tutkimusten mukaan ls-yhtymä voi esiintyä poikkeuksellisesti svaallisena paikannimessä Helsinki todennäköisesti affektisyistä (ks. Mantila & Pääkkönen 2010: 94).
Esimerkiksi Johanna Airisniemen tutkimusaineistossa svaavokaalia käytetään yhden kerran ls-yhtymässä juuri paikannimessä Helsinki (Airisniemi 2015: 36). Käännöksessä 45
kyse ei kuitenkaan ole tällaisesta poikkeuksesta. Käännöksessä 18 on yhteensä neljä rkyhtymän sisältävää sanaa, joista yhdessä on svaavokaali (surukeeta). Tapaus on esitelty
esimerkissä (10). Näiden tapausten lisäksi useammassakin murrekäännöksessä, käännöksissä 7, 12 ja 35, esiintyy sana maailma asussa maailima. Esimerkissä (11) näkyy yksi
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tällainen esiintymä. Näissä tapauksissa i-vokaali esiintyy painottoman tavun jälkeen, joten kyseessä ei määritelmien mukaan ole svaavokaali (ks. luku 3.1.). Tapauksia voi kuitenkin selittää se, että sana maailma sisältää yleiskielen ilma-sanan, jossa svaavokaali on
Oulun seudun murteessa mahdollinen. Esimerkin (12) tapauksia ei myöskään ole merkitty
taulukkoon 1 tai 2, koska yleiskielen mukainen lj-yhtymä esiintyy molemmissa tapauksissa lyhenteessä.
(9)

Ei vinguu ennää mutta hölöskytelköö vähä aikaa etton varmalla röörit ölijysä. (MK45, k39)
(10) Kylymällä rauvalla o surukeeta silittäää. Lihamylly pitää ihime kitinää, ja...
(MK18, k34)
(11) Mite nää muka ossaisit korijata kaiken maailiman vehkeitä, kun et oo käyny
mittää kouluakkaan? (nro 7, k8)
(12) Velj. Ankka (MK27, k21, k31)
Edellä mainittujen tapausten lisäksi aineistossa on myös poikkeuksia, joissa svaavokaali
ei ole edellisen vokaalin kaltainen eikä kyseessä ole rj-, lj- tai nj-yhtymä ja joissa svaavokaali ei ole lj-yhtymässä i. Nämä tapaukset, joita on yhteensä kahdeksan, näkyvät esimerkissä (13). Kuten esimerkissä (13) näkyy, i esiintyy hj-yhtymissä kaksi kertaa: substantiivissa lahja (lahija) ja adjektiivin ehjä johdoksessa ehjäämö (ehijäämö). Myös
Pääkkösen aineistossa hj-yhtymässä on tavattu kaksi kertaa i, kuten muissa j-loppuisissa
yhtymissä. Kuitenkin molemmat tällaiset tapaukset esiintyvät Pääkkösen aineistossa adjektiivissa tyhjä (tyhijä) (ks. Mantila & Pääkkönen 2010: 96).
Muut poikkeukset jakaantuvat siten, että kaksi poikkeusta esiintyy lk-yhtymässä (jälekeen, eläkääkä) ja kaksi lj-yhtymässä (ölöjy, kulujetus). Olen kuitenkin laskenut kaikki
edellä kuvatut tapaukset mukaan taulukkoon 1. Esimerkissä (13) näkyy myös kaksi kertaa
esiintyvä muoto viheriä, joka näyttää edellä mainittujen muotojen kaltaiselta. Kuitenkin
omien havaintojeni mukaan muoto on täysin mahdollinen. Tässä tapauksessa kyseessä ei
kuitenkaan ole svaavokaali, vaan pikemminkin rinnakkaismuoto sanalle vihreä. viheriätapaukset ovat esimerkissä (13) esiintyvistä tapauksista ainoita, joita en ole ottanut mukaan laskuihin taulukossa 1.
(13) jälekeen (MK4, k11) | joululahijaksi (MK8, k18) | ölöjy; kulujetus (MK15,
k39; k31) | eläkääkä (MK35, k14) | ehijäämö (MK39) | viheriä (MK20, k41)
| viheriä (MK29, k26)
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3.1.3. Yhteenveto svaavokaalin käytöstä
Tutkimusaineiston perusteella näyttää siltä, että kaikki murrekäännösten tekijät liittävät
svaavokaalin Oulun seudun murteeseen ja että svaavokaalia käytetään systemaattisesti tai
melko systemaattisesti niissä yhtymissä, joissa se Oulun seudun murteessa on mahdollinen. Jo aiemmin on tutkittu, että svaavokaali on hyvin tiedostettu murrepiirre Oulun seudun murteesta (Vähälä 2005: 41; Väänänen 2006: 62; Hägg 2014: 82). Myös tämän tutkimuksen tulokset svaavokaalin käytöstä tukevat aiempia tuloksia.
Kahdeksassa käännöksessä, käännöksissä 4, 14, 15, 18, 20, 33, 36 ja 43, on yksi tai useampi yleiskielinen lj-, rj-, hj- tai nj-yhtymä. Käännöksiä, joissa yleiskielinen variantti on
poikkeus, ovat käännös 4, 15, 18 ja 33. Käännöksessä 15 ainoa yleiskielinen rj-yhtymä
on käännetyssä kohdassa 41, ja tässä tapauksessa yleiskielisyyttä voidaan pitää harkittuna
keinona (ks. esimerkki 7). Käännöksessä 33 ainoa yleiskielinen rj-yhtymä esiintyy edellisen tavoin käännetyssä kohdassa 41, mutta kohta on muuten käännetty murteelliseksi,
joten yleiskielisyyttä ei voida pitää yhtä selvästi harkittuna kuin käännöksessä 15. Muissa
tapauksissa, käännöksissä 4 ja 18, yleiskielisten varianttien käytölle ei ole havaittavissa
selitystä.
Systemaattisesti yleiskielistä varianttia tietyissä yhtymissä käytetään käännöksissä 14,
20, 36 ja 43. Käännöksessä 14 rj-yhtymä on kahta poikkeusta lukuun ottamatta yleiskielen mukainen. Lisäksi käännöksessä 14 on kaksi hj-yhtymää, joista toinen on yleiskielen
mukainen, mutta tästä tapauksessa ei ole mahdollista sanoa, että svaallinen tai yleiskielinen tapaus olisi poikkeus. Käännöksessä 20 rj-yhtymä on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yleiskielen mukainen. Käännös 36 on muuhun aineistoon nähden poikkeuksellinen,
koska tässä käännöksessä sekä lj-yhtymät että rj-yhtymät ovat systemaattisesti yleiskielen mukaisia. Käännöksessä 43 ainoa esiintyvä nj-yhtymä on yleiskielen mukainen, mutta
yhtymiä on vain yksi, joten sen perusteella on mahdotonta tehdä pitäviä päätelmiä. Edellä
mainituissa tapauksissa svaallisille muodoille ei löydy kontekstista selittävää syytä.
Olen käsitellyt selvinä poikkeustapauksina käännöksessä 45 esiintyvän svaallisen ls-yhtymän (hölöskytelköö) sekä käännöksessä 18 esiintyvän svaallisen rk-yhtymän (surukeeta). Näissä tapauksissa on nähtävillä hyperdialektismi. Hyperdialektismilla tarkoitetaan tavallaan liioittelua, jossa tiettyä mallia sovelletaan myös tapauksissa, joissa se ei
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ole mahdollinen. Koko tutkimusaineistossa on yhteensä kuusi ls-yhtymää, ja niistä yhdessä on svaavokaali. Koko aineistossa on yhteensä 86 rk-yhtymää, joista yhdessä on
svaavokaali. Nämä luvut vahvistavat sen, että svaallinen ls- ja rk-muoto ovat poikkeuksia.
Lisäksi käännöksissä 4, 8, 35 ja 39 esiintyy kaikissa yksi tapaus, joissa svaavokaali ei ole
edellisen vokaalin kaltainen, ja käännöksessä 15 esiintyy kaksi tapausta, joissa svaavokaali ei ole lj-yhtymässä i.
Svaavokaalin käyttö ls- tai rj-yhtymässä voi viestiä esimerkiksi kääntäjän murretietouden
horjumisesta tai murteen liioittelusta. Muun muassa Leena Sarvas on tulkinnut svaavokaalin merkitsemisen epätyypilliseen paikkaan murteen horjuvuudeksi (Sarvas 1998). Johanna Häggin mukaan svaavokaalia käytetään joskus myös liioittelevasti, kuten hänen
aineistostaan poimitussa esimerkissä kämäpille (Hägg 2014: 51). Kolme kertaa esiintyvästä maailima-tapauksesta en ole löytänyt aiempia havaintoja kirjallisuudesta. Aiemmin
mainitut tapaukset, joissa svaavokaali ei ole odotuksenmukaisesti edellisen vokaalin kaltainen tai lj-yhtymässä i, ovat Oulun seudun murteelle epätyypillisiä. Tällaisten muotojen
käyttäminen voi viestiä esimerkiksi kääntäjän murretietouden horjumisesta. Kuten jo
aiemmin on todettu, murteellisessa aineistossa saatetaan käyttää muotoja, joita tosielämässä ei kuitenkaan kuule (Heikkinen & Mantila 2011: 153–154).

3.2. t:n heikon asteen edustus
Tarkastelen tässä luvussa t:n kvalitatiivista astevaihtelua, jolla tarkoitetaan niitä tapauksia, joissa astevaihtelu vaikuttaa äänteen laatuun. Kvalitatiivisessa astevaihtelussa vaihtelun alaisena on yksinäisklusiili, jota edeltää vokaali, nasaali (m, n, h), likvida (l, r) tai
h. (VISK 2008 § 41.) Jätän tarkastelun ulkopuolelle t:n vahvan asteen edustuksen, koska
aiempien tutkimusten perusteella t on vahvassa asteessa useimmiten säilynyt (ks. Pääkkönen 1971: 85). Rajaan tarkastelun ulkopuolelle myös kvantitatiivisen astevaihtelun eli
ne astevaihtelutapaukset, joissa geminaattaklusiili tt vaihtelee yksinäisklusiilin kanssa
(VISK 2008 § 41). Rajauksen avulla voin keskittyä tarkastelemaan vain niitä astevaihtelutapauksia, joissa mahdollisesti esiintyy variaatiota.
Kantasuomessa t:n heikon asteen vastineena on ollut dentaalispirantti *d (Pääkkönen
1971: 87). Dentaalispirantin paikalla esiintyy nykysuomessa variaatiota. Oulun seudun
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murteessa t:n heikon asteen vastineena voi olla Æ, j, v tai h (Pääkkönen 1971: 87). Pääkkönen on käsitellyt teoksessaan t:n heikon asteen edustuksia eri esiintymisympäristöissä
ja esitellyt, mikä variantti on tyypillisin missäkin äänneympäristössä. Teen tässä luvussa
samanlaista tarkastelua tutkimusaineistosta. Konsonanttiyhtymistä tarkastelen ainoastaan
ht-yhtymää. Rajaan tarkastelun ulkopuolelle lt, rt ja nt -yhtymät, koska vahvassa asteessa
ne ovat säilyneet ja heikossa asteessa ne ovat yleiskielen mukaisia Oulun seudun murteessa. lt-yhtymän heikon asteen vastine on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ll, rtyhtymän heikon asteen vastine rr ja nt-yhtymän heikon asteen vastine nn. (Pääkkönen
1971: 144, 146.)
Siinä, missä svaavokaalin esiintyminen on aineistossa systemaattista, t:n heikon asteen
edustuksessa variaatiota on enemmän. Lähdetekstissä on yhteensä 12 kohtaa, joissa esiintyy t:n heikkoasteinen muoto. Nämä kohdat näkyvät liitteenä olevassa lähdetekstissä (liite
1), mutta ne on poimittu myös esimerkkeihin (14)–(25). Tarkastelen erillisissä alaluvuissa
radikaalia astevaihtelua ja suffiksaalista astevaihtelua. Esimerkit (15), (16), (18), (20),
(22), (23) ja (25) edustavat radikaalia astevaihtelua, jota käsittelen luvussa 3.2.1. Esimerkeissä (17), (21) ja (24) kyseessä on heikkoasteinen ht-yhtymä. ht-yhtymää käsittelen
erillisessä alaluvussa 3.2.1.7. Esimerkit (14) ja (19) edustavat suffiksaalista astevaihtelua,
jota käsittelen luvussa 3.2.2.
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

– – on jo aika saada – – (k4)
– – todella – – (k10)
– – sädepistooleja? (k12)
– – Vihdoinkin – – (k18)
– – tilaisuuden – – (k18)
– – meidän – – (k30)
– – todella – – (k33)
– – ei tahdo – – (k34)
– – joudumme – – (k37)
– – silitysraudassa – – (k40)
– – yhdistä – – (k41)
– – miedommalle – – (k45)

Liitteenä olevassa taulukossa 3 (liite 2) on esitelty kaikki lähdetekstin kohdat sekä lukumäärä, kuinka monta kertaa kyseisessä kohdassa esiintyy t:n heikon asteen vastine. Taulukossa 3 on esitelty erikseen radikaalin astevaihtelun tapaukset, ht-yhtymän heikkoasteiset tapaukset sekä suffiksaalisen astevaihtelun tapaukset. Yli puolet t:n heikkoasteisista
muodoista sijoittuu muualle kuin niihin kohtiin, joissa lähdetekstissä on t:n heikon asteen
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vastine. Useassa käännöksessä lähdetekstin kohtia on muutettu niin, että esimerkeissä
(14)–(25) kuvatut t:n heikon asteen vastineen sisältävät sanat esiintyvät lähdetekstiin verrattuna esimerkiksi aiemmin tai edempänä käännöksessä, tai niitä ei esiinny lainkaan.
Kuitenkin lähdetekstissä esiintyvät t:n heikon asteen sisältävät sanat selittävät osaltaan
tiettyjen äänneympäristöjen toistuvaa esiintymistä.
Esimerkiksi yhdyssanoja, jotka sisältävät säde-sanan (vrt. esimerkki 16) tai rauta-sanan
(vrt. esimerkki 23), esiintyy aineistossa merkittävän paljon. Nämä selittävät sitä, että
käännetyissä kohdissa 12 ja 40 on aineistossa huomattavan paljon radikaalin astevaihtelun tapauksia (ks. taulukko 3, liite 2). Sen sijaan esimerkiksi kohdassa 45 esiintyvä sana
mieto, joka esiintyy lähdetekstissä komparatiivimuodossa miedommalle (ks. esimerkki
25), esiintyy aineistossa vain yhden kerran. Tästä huolimatta käännettävässä kohdassa 45
esiintyy aineistossa yhteensä 11 radikaalin astevaihtelun tapausta ja kolme ht-yhtymää
heikossa asteessa, kuitenkin muualla kuin mieto-sanassa. Taulukon 3 lukumääriä tarkasteltaessa on siis huomioitava, etteivät kaikki tapaukset ole yleensä samassa sanassa kuin
lähdetekstissä. Käännösten välisiin eroihin ovat vaikuttaneet eniten sanavalinnat: toisissa
käännöksissä astevaihteluun osallistuvia sanoja on käytetty enemmän kuin toisissa.
t:n heikon asteen vastineiden esiintymispaikat eivät näytä olevan tiukasti sidoksissa niihin
lähdetekstin kohtiin, joissa t:n heikkoasteisuutta on, vaan niitä esiintyy lähes jokaisessa
käännettävässä kohdassa (ks. taulukko 3, liite 2). Lisäksi käännettävässä kohdassa, jossa
lähdetekstissä esiintyy esimerkiksi ht-yhtymän heikon asteen vastine, voi aineistossa
esiintyä enemmän muita t:n astevaihtelutapauksia (ks. taulukko 3, liite 2).
Seuraavassa luvussa käsittelen ensin aineistoa kokonaisuutena: millaisia t:n heikon asteen
edustuksia on tietyssä äänneympäristössä, poikkeavatko edustukset Pääkkösen (1971)
esittämistä havainnoista ja millaista variaatiota edustuksissa mahdollisesti on. Tämän jälkeen tarkastelen, missä käännöksissä variaatiota on. Esittelen aineistoesimerkeissä pelkästään sanat, joissa tarkastelussa olevat äänneympäristöt ja t:n heikon asteen vastineet
esiintyvät.

30
3.2.1. Radikaali astevaihtelu
Sivuilla 30–31 olevaan taulukkoon 4 on otettu mukaan äänneympäristöittäin ne tapaukset, joissa aineistossa esiintyy t:n heikko aste. Taulukossa 4 olen eritellyt, mitä t:n heikon
asteen vastinetta tai vastineita missäkin äänneympäristössä käytetään. En ole merkinnyt
taulukkoon 4 tapauksia, joissa vahva aste on yleistynyt, mutta esittelen nämä tapaukset
niiden äänneympäristöjen yhteydessä, joissa vaihteluttomuutta esiintyy. Taulukon viimeiseen sarakkeeseen olen kirjannut, mikä edustus kyseisessä äänneympäristössä on tavallisesti Oulun seudun murteessa Pääkkösen (1971) mukaan. En ole merkinnyt sarakkeeseen mahdollisia poikkeuksia, joita Pääkkönen (1971) kunkin äänneympäristön yhteydessä esittää, mutta käsittelen jokaista äänneympäristöä leipätekstissä ja vertaan tuloksia Pääkkösen (1971) esittämiin kielenaineisesimerkkeihin ja havaintoihin. Otan tässä
vaiheessa huomioon poikkeuksellisten edustusten mahdollisia selityksiä.
Tarkoituksenani on selvittää, noudatellaanko murrekäännöksissä Pääkkösen (1971) esittämiä havaintoja Oulun seudun murteen t:n heikon asteen edustuksesta. Kiinnitän huomiota erityisesti poikkeuksiin, koska niissä äänneympäristöissä, joissa t:n heikon asteen
edustukset ovat systemaattisesti Oulun seudun murteen mukaisia, ei ole paljoa tarkasteltavaa. Yhteenvedossa käyn kokoavasti läpi, missä käännöksissä esiintyy Pääkkösen
(1971) esityksistä poikkeavaa edustusta.
TAULUKKO 4. t:n heikon asteen vastineet eri äänneympäristöissä.
Esiintymispaikka

Æ

j

v

h

d

Yhteensä

Pääkkönen
(1971)

kahden samanlaisen vokaalin
välissä
*-ede-

11

1

–

–

–

12

kato

*-odo-

17

–

–

–

–

17

kato

kahden erilaisen vokaalin
välissä
*-oda-

–

–

1

–

–

1

siirtymä-äänne v

*-ode-

2

4

–

–

–

6

siirtymä-äänne j

*-äde-

4

24

–

–

1

29

siirtymä-äänne j

*-odi-

1

6

–

–

–

7

siirtymä-äänne j
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*-ydi-

1

–

–

–

–

1

siirtymä-äänne v

*-ädi-

2

–

–

–

–

2

siirtymä-äänne j

*-ado-

–

–

1

–

–

1

siirtymä-äänne v

*-edo-

–

–

1

–

–

1

siirtymä-äänne v

*-ido-

–

–

1

–

–

1

siirtymä-äänne v

*-adu-

1

–

8

–

–

9

siirtymä-äänne v

*-edä-

1

3

–

–

–

4

siirtymä-äänne j

*-idä-

1

2

–

–

–

3

siirtymä-äänne j

*-ydä-

–

–

1

–

–

1

siirtymä-äänne v

pitkän vokaalin
tai siihen palautuvan diftongin jäljessä
*-ooda-

–

–

1

–

–

1

siirtymä-äänne v

*-uuda-

–

–

2

–

–

2

siirtymä-äänne v

*-uude-

10

–

23

–

–

33

siirtymä-äänne v

*-yyde-

–

–

1

–

–

1

siirtymä-äänne v

*-ääde-

–

2

–

–

–

2

siirtymä-äänne j

*-yydi-

1

–

1

–

–

2

siirtymä-äänne v

*-äädi-

–

1

–

–

–

1

siirtymä-äänne j

*-eedo-

–

1

2

–

–

3

siirtymä-äänne v

*-aadu-

–

1

1

–

–

2

siirtymä-äänne v

*-öödy-

–

–

1

–

–

1

siirtymä-äänne v

*-eedä-

1

10

–

–

–

11

siirtymä-äänne j

*-iidä-

–

3

–

–

–

3

siirtymä-äänne j

*-äädä-

–

2

–

–

–

2

siirtymä-äänne j

*-äädö-

–

2

–

–

–

2

siirtymä-äänne v

2

32

–

–

–

34

siirtymä-äänne j

11

–

57

–

–

67

siirtymä-äänne v

i ja u, y -loppuisen diftongin jäljessä
i-loppuisen diftongin jäljessä
u, y -loppuisen
diftongin jäljessä
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Kun vertaan taulukossa 4 näkyviä aineiston t:n heikon asteen edustuksia Pääkkösen
(1971) havaintoihin, näyttää siltä, että edustukset mukailevat pitkälti Oulun seudun murteen edustuksia. Useissa äänneympäristöissä esiintyy kuitenkin myös poikkeuksia. Olen
tehnyt joitakin huomionarvoisia havaintoja esimerkiksi poikkeuksellisesta katoedustuksesta: sitä esiintyy merkittävästi muutamissa äänneympäristöissä, joissa aiempien tutkimusten mukaan on siirtymä-äänne. Palaan näihin havaintoihin tarkemmin kappaleissa,
joissa käsittelen kyseisiä äänneympäristöjä. Olen jakanut äänneympäristöt omiksi alaluvuikseen samalla tavalla kuin taulukossa 4.

3.2.1.1. Kahden samanlaisen lyhyen vokaalin välissä
Kahden samanlaisen lyhyen vokaalin välissä dentaalispiranttia edustaa Oulun seudun
murteessa tavallisimmin kato. Lisäksi yhtymissä *ada, *ede, *idi ja *ädä on joskus jedustus tai vahvan asteen yleistymä. (Pääkkönen 1971: 93.) Tarkastelen näistä äänneympäristöistä vain niitä, joita aineistossa esiintyy. Äänneympäristössä *ede on Oulun seudun
murteessa yleisimmin katoedustus (Pääkkönen 1971: 91). Kaikki aineiston *ede-äänneympäristössä tavattavat edustukset näkyvät esimerkissä (26).
Kuten esimerkistä (26) näkyy, myös aineistossa katoedustus on tavallisin. Katoedustusta
on aineistossa 11 kertaa ja j-edustusta kerran (ks. taulukko 4). Lisäksi tässä äänneympäristössä esiintyy aineistossa kerran myös vahvan asteen yleistymä. Pääkkönen (1971: 91)
toteaa, että Oulun seudun murteessa esiintyy sporadisesti myös vaihteluttomuutta tässä
äänneympäristössä: komparatiivimuodoissa sitä pidetään luontevampana, kun taas
muissa tapauksissa vaihteluttomuuden arvellaan olevan enimmäkseen kirjakielen jäljittelyä. Pääkkönen (1971: 90) mainitsee erikseen vetää-verbin, jossa dentaalispirantin paikalla on yleensä j lähes koko murrealueella. Aineiston ainoa j-edustus on vetää-verbissä,
joten j-edustukselle on löydettävissä selitys. Sen sijaan käännöksessä 1 vetää-verbissä on
poikkeuksellisesti katoedustus (veettynä), kuten esimerkissä (26) näkyy. Pääkkösen
(1971: 91) mukaan katoedustusta esiintyy vetää-verbissä enemmistönä vasta Utajärvellä.
(26) veettynä (MK1, k44) | ees (MK3, k41) | tästees (MK21, k14) | ees (MK22,
k6) | ees (MK23, k20) | ees (MK26, k30) | veellä (MK28, k29) | eemmäs;
veen; eestä (MK35, k20; k29; k42) | vejetty (MK38, k44) | eestä (MK39, k14)
| etes (MK42, k10)
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*odo-äänneympäristössä on aineistossa pelkästään katoedustusta, yhteensä 17 kertaa.
Kaikki aineiston tapaukset ovat verbissä odottaa. Tapaukset näkyvät esimerkissä (27).
Myös Pääkkösen (1971: 92) kielenainesesimerkeissä tässä äänneympäristössä on systemaattisesti katoedustus.
(27) oottaa; ootappa (MK1, k5; k7) | ootellesa (MK4, k18) | ootaha; ootaha
(MK7, k28; k40) | oottanu (MK11, k18) | ootappa (MK13, k41) | oottavia
(MK15, k5) | oottaas' (MK23, k20) | ootappa; ootappa (MK29, k28; k41) |
ootaha (MK35, k28) | Ootahav; oottanu (MK41, k7; k18) | oottaa; oottaa
(MK42, k5; k36) | oottanneet (MK46, k18)

3.2.1.2. Kahden erilaisen lyhyen vokaalin välissä
Rapolan (1966: 102) mukaan t:n heikon asteen edustus on kahden erilaisen lyhyen vokaalin välissä kirjavaa: Rapola toteaa, että samakin murre voi käyttää rinnan kahta tai
jopa kolmea edustusta, myös samasta paradigman muodosta. Oulun seudun murteessakin
variaatiota on. Kahden erilaisen lyhyen vokaalin välissä, yhtymissä *ida, *ade, *ide,
*ode, *äde, *adi, *edi, *odi, *udi, *ädi, *edä ja *idä, on Oulun seudun murteessa
yleisedustuksena kvantiteetiltaan vaihteleva j tai toisinaan pelkkä hiatus (Pääkkönen
1971: 112–113). Yhtymissä *ude, *yde, *ydi, *ado, *ido, *udo, *adu ja *ydä on pääsääntöisesti joko j- tai v-edustus (Pääkkönen 1971: 113). Yhtymissä *oda, *uda, *edo, *edu,
*idu, *odu, *ädy ja *ydö on tavallisimmin v-edustus. Tarkastelen seuraavissa kappaleissa
edellä mainituista äänneympäristöistä niitä, joita aineistossa esiintyy.
*oda-äänneympäristö esiintyy aineistossa yhden kerran, ja siinä on odotuksenmukainen
v-edustus (sovasa) (ks. Pääkkönen 1971: 93). Tapaus näkyy seuraavalla sivulla olevassa
esimerkissä (28). Aineistossa on yhteensä kuusi *ode-äänneympäristöä, jotka näkyvät
seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä (29). Vaikka *ode-äänneympäristö esiintyy kaksi
kertaa lähdetekstissä (ks. esimerkit 15 ja 20), sitä ei aineistossa esiinny merkittävästi. Kuten esimerkissä (29) näkyy, aineiston kuudesta *ode-äänneympäristöstä neljässä on jedustus ja kahdessa katoedustus. Pääkkösen (1971: 96) kielenainesesimerkeissä on systemaattisesti j-edustus, joten käännöksissä 7 ja 21 olevat katotapaukset ovat aiempiin havaintoihin nähden poikkeuksellisia. Pääkkönen (1971: 96) kuitenkin huomauttaa, että
Utajärveltä on merkitty myös supistuneita muotoja.
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(28) sovasa (MK19, k12)
(29) toella (MK7, k33) | tojella (MK9, k33) | tojella (MK11, k10) | tojen (MK16,
k18) | toennäkösesti (MK21, k12) | tojella (MK39, k10)
*äde-äänneympäristö esiintyy aineistossa toistuvasti, ja suurin osa näistä äänneympäristöistä esiintyy yhdyssanan osana olevassa sanassa säde-. Tätä selittää se, että lähdetekstissä esiintyy sana sädepistooleja (ks. esimerkki 6). Kuten esimerkissä (30) näkyy, tässä
äänneympäristössä on 24 kertaa j-edustus, neljä kertaa katoedustus ja yhden kerran yleiskielinen edustus. Aiempien havaintojen mukaan tässä äänneympäristössä on Oulun seudun murteessa yleensä j (Pääkkönen 1971: 112–113). Aineistossa olevista katotapauksista kaksi on käännöksessä 21, yksi käännöksessä 23 ja yksi käännöksessä 24. Nämä
tapaukset poikkeavat sekä muusta aineistosta että aiemmista havainnoista. Yleiskielinen
edustus on käännöksessä 15. Myöskään yleiskieliselle edustukselle ei löydy aiemmista
havainnoista tai kontekstista selittävää tekijää.
(30) käjen (MK2, k38) | säjepyssyk (MK8, k12) | säjepistoolien (MK9, k12) | säjepyssy; käjentäys (MK10, k12; k30) | säjepistooleja (MK11, k12) | käjet
(MK12, k30) | säjepistooliki (MK13, k12) | sädepyssyjä (MK15, k12) | säjepistooleja (MK16, k12) | säjeasseet (MK18, k12) | Vahavakäjen (MK20, k26)
| käesä; käelä (MK21, k9; k41) | säeppyssyt (MK23, k12) | käet (MK24, k46)
| säjepistoolin (MK25, k12) | käjestä (MK28, k26) | käjen (MK29, k41) | säjepistoolin (MK30, k12) | säjepistoolin (MK32, k12) | säjetussarikki (MK35,
k12) | säjepistooli (MK36, k12) | säjepistooli (MK37, k12) | säjepistoolit
(MK38, k12) | käjentaitoja (MK42, k5) | säjepyssy (MK44, k12) | säjepistoolit (MK45, k12) | säjepyssyn (MK46, k12)
Seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä (31) näkyvät aineiston seitsemän *odi-äänneympäristöä, joista kuudessa on j-edustus ja yhdessä katoedustus. Oulun seudun murteessa on
tässä äänneympäristössä tyypillisesti j-edustus, joka on myös aineistossa tavallisin (ks.
Pääkkönen 1971: 99). Käännöksessä 22 esiintyy aiemmista havainnoista ja muusta aineistosta poikkeava katoedustus (koi). Pääkkönen (1971: 99) kuitenkin mainitsee, että
Utajärvellä tavataan poikkeuksellisesti myös supistumaa. Seuraavalla sivulla olevassa
esimerkissä (32) näkyy aineiston ainoa *ydi-äänneympäristö. Tässä äänneympäristössä
on aineistossa, käännöksessä 22, aiemmista havainnoista poikkeava katoedustus (yi).
Pääkkösen mukaan tässä äänneympäristössä on useimmiten v-edustus. Myös ydin-sanassa on useimmiten v-edustus, mutta muutamassa tapauksessa on tavattu myös j-edus-
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tusta. (Pääkkönen 1971: 99.) Katoedustuksesta ei kuitenkaan ole mainintoja, joten käännöksessä 22 esiintyvä tapaus on aiempien havaintojen perusteella ja muuhun aineistoon
nähden poikkeuksellinen.
(31) kojin (MK4, k6) | kojinkonneita (MK19, k10) | koi (MK22, k4) | tojistappa
(MK28, k12) | kojinkonneita (MK40, k5) | kojinkonneesa (MK41, k5) | kojinkonneita (MK42, k6)
(32) yi (MK22, k42)
Aineistossa *ädi-äänneympäristö esiintyy astevaihtelun alaisena kaksi kertaa, ja molemmat tapaukset ovat samassa murrekäännöksessä ja samassa sanassa täti. Näissä molemmissa tapauksissa on katoedustus. Pääkkösen mukaan tässä äänneympäristössä tavallisin
on j-edustus, joskin Utajärvellä tavataan myös supistumaedustusta. Kuitenkin erikseen
mainitaan, että sana täti on koko alueella astevaihtelun ulkopuolella. (Pääkkönen 1971:
100.) Näiden havaintojen perusteella aineiston katotapaukset ovat poikkeuksia. Edellä
esiteltyjen muotojen lisäksi aineistossa on myös yksi odotuksenmukainen täti-tapaus,
jossa t on vaihteluton. Esittelen tapaukset tarkemmin luvussa 3.2.1.6.
Esimerkissä (33) näkyy aineiston ainoa *ado-äänneympäristö. Tässä äänneympäristössä
on aineistossa v-edustus, joka kattaa tässä äänneympäristössä johdonmukaisesti koko Oulun seudun murteen alueen (ks. Pääkkönen 1971: 101). Myös aineiston ainoassa *edoäänneympäristössä, joka näkyy esimerkissä (34), on v-edustus. Tässä äänneympäristössä
v-edustus on Oulun seudun murteelle tyypillinen ja v-edustuksen levintä muistuttaa sovan-tyypin levintää (Pääkkönen 1971: 102). Esimerkissä (35) näkyy aineiston ainoa *idoäänneympäristö, ja myös siinä on odotuksenmukainen v-edustus. Pääkkösen (1971: 102)
mukaan v on lähes poikkeuksetta dentaalispirantin jatkajana Oulun seudun murrealueen
ydinalueilla sekä pohjoisella reunavyöhykkeellä; murrealueen itälaidalla v:n rinnalla alkaa puolestaan esiintyä j-edustusta.
(33) kavonnu (MK2, k34)
(34) pevot (MK18, k35)
(35) sivontapaikalle (MK36, k35)
Kuten seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä (36) näkyy, aineistossa esiintyvissä *aduäänneympäristöissä on toistuvasti, yhteensä kahdeksan kertaa, v-edustus. v-edustus on
tässä äänneympäristössä Oulun seudun murteelle tyypillisin edustus (ks. Pääkkönen
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1971: 104). Lisäksi aineistossa on tässä äänneympäristöstä, käännöksessä 22, yksi katotapaus (kaule). Tämä edustus on Oulun seudun murteelle aiempien havaintojen perusteella epätyypillinen. Tapaus poikkeaa myös muusta aineistosta.
(36) kavun (MK2, k22) | kavun (MK3, k22) | kavulla (MK7, k26) | mukulakivikavu
(MK19, k44) | kulmakavun (MK20, k22) | kavun (MK21, k20) | kaule (MK22,
k14) | kavule (MK31, k14) | kavuttaan (MK42, k28)
*edä-äänneympäristössä on aineistossa j-edustusta yhteensä kolme kertaa ja katoedustusta yhden kerran. Lisäksi tässä äänneympäristössä esiintyy kolme kertaa vaihteluttomuutta. Kaikki aineiston *edä-äänneympäristöt ovat sanassa setä. Oulun seudun murteessa on tässä äänneympäristössä tavallisesti j-edustus, mutta poikkeuksena mainitaan
sana setä, jossa t on yleensä vaihtelematon. Oulun seudun murteen sydänalueeseen kuuluvassa Hailuodossa kuitenkin kuullaan myös astevaihtelun alaisia muotoja, joissa on jedustus. (Pääkkönen 1971: 110.) Tällä perusteella pidän sekä vaihteluttomuutta että jedustusta mahdollisena setä-sanassa. Sen sijaan katoedustus on aiempien havaintojen perusteella poikkeuksellinen. Käsittelen setä-tapauksia tarkemmin luvussa 3.2.1.5.
*idä-äänneympäristö esiintyy aineistossa kolme kertaa. Kuten esimerkistä (37) näkyy,
näistä kahdessa on j-edustus ja yhdessä, käännöksessä 3, katoedustus. Pääkkösen (1971:
111) havaintojen mukaan j-edustus on tässä äänneympäristössä yleisin, joskin Hailuodosta ja Utajärveltä on kirjattu myös supistuneita muotoja. Supistuneet muodot ovat kuitenkin muodossa pie–. pie-muodon on selitetty syntyneen, kun kaksitavuinen pijä on supistunut yksitavuiseksi, ja sen seurauksena syntynyt vokaaliyhtymä on mukautunut murteen fonologiseen järjestelmään, jolle iä-diftongi on ensimmäisessä tavussa vieras. (Pääkkönen 1971: 111.) Esimerkissä (38) näkyy aineiston ainoa *ydä-äänneympäristö, ja siinä
on odotuksenmukainen v-edustus (Pääkkönen 1971: 112).
(37) piä (MK3, k15) | pijä (MK17, k42) | pijätte (MK38, k11)
(38) syvämmelliset (MK25, k27)

3.2.1.3. Pitkän vokaalin tai siihen palautuvan diftongin jäljessä
Pitkän vokaalin tai siihen palautuvan diftongin jälkeen dentaalispiranttia edustaa j äänneympäristöissä *aada, *eeda, *iida, *aade, *eede, *iide, *ääde, *aadi, *eedi, *äädi,
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*iido, *eedä, *iidä ja *äädä. Äänneympäristöissä *ooda, *oode, *ööde, *oodi, *aado,
*eedo, *aadu, *eedy ja *öödä dentaalispirantin jatkajana on j tai v. Äänneympäristöissä
*uuda, *uude, *yyde, *uudi, *yydi, *öödi, *oodo, *uudo, *eedu, *oodu, *uudu, *yydy,
*äädy, *öödy, *yydä, *yydö ja *äädö dentaalispirantin jatkajana on v, ja joskus myös
vahva aste on yleistynyt. (Pääkkönen 1971: 129–130.) Tarkastelen seuraavissa kappaleissa edellä mainituista äänneympäristöistä niitä, joita aineistossa esiintyy.
*ooda-äänneympäristössä on Pääkkösen (1971: 116) mukaan koko alueella itäinen vedustus juoda, luoda ja tuoda -sanoissa, mutta j-edustus vuota ja vuotaa -sanojen paradigmassa. Tarkastelen suffiksaalista astevaihtelua käsittelevän luvun alaluvussa 3.2.2.2.
edellä mainituista verbeistä niitä, joita aineistossa on. Radikaalin astevaihtelun yhteydessä tarkasteltavat *ooda-äänneympäristöt esiintyvät ruotsalaisperäisessä lainasanassa
loota. Pääkkösen mukaan loota-sanassa edustus on tavallisesta poikkeava: aiemmin on
kirjattu heikkoasteiseksi yleistynyt nominatiivi looja, mutta nykyisestä Hailuodon murteesta on tavattu yksinomaan heikkoasteinen tyyppi loova. Jonkin verran tätä voi Pääkkösen mukaan kuulla myös mantereen puolella, mutta tavallisimmin mantereen puolella
on edustusta loota : loovan, joskus myös loojan. (Pääkkönen 1971:116.) Aineistossa
loota-sanassa esiintyy t:n heikon asteen vastine vain kerran, ja heikossa asteessa on tässä
tapauksessa odotuksenmukainen v-edustus. Tämän lisäksi loota-sanassa esiintyy vaihteluttomuutta, jota Pääkkönen ei pidä harvinaisena (Pääkkönen 1971: 116–117). Tarkastelen loota-tapauksia tarkemmin luvussa 3.2.1.5.
Kuten esimerkissä (39) näkyy, *uuda-äänneympäristöjä on aineistossa yhteensä kaksi, ja
niissä molemmissa on odotuksenmukainen v-edustus (ks. Pääkkönen 1971: 117). Äänneympäristö *uude esiintyy lähdetekstissä (ks. esimerkki 18) kerran, ja aineistossa toistuvasti. Tässä äänneympäristössä esiintyy sekä v-edustusta että katoedustusta. v-edustukselliset tapaukset näkyvät esimerkissä (40) ja katotapaukset seuraavalla sivulla olevassa
esimerkissä (41). Pääkkösen (1971: 119) kielenainesesimerkeissä tässä äänneympäristössä on pelkästään v-edustusta. Kuten esimerkeistä (40) ja (41) näkyy, v-edustusta tavataan aineistossa eniten, mutta myös katoedustus on melko tavallinen.
(39) huuvatuskuntoon (MK33, k26) | huuvattaa (MK34, k24)
(40) uuve (MK1, k6) | uuvestaan (MK3, k30) | uuveaikasel (MK5, k24) | uuven
(MK6, k6) | uuve; uuveaikasta (MK11, k2; k6) | uuvenaikasek; uuvemman;
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uuven; uuvelleen (MK12, k24; k32; k40; k45) | uuvenajan (MK13, k24) | uuvempaa (MK14, k24) | uuvenaikaner (MK17, k24) | uuvemmaksi; uuvet
(MK20, k24; k35) | uuvenaikasen; uuvenkarhijalta (MK26, k24; k35) | uuvesta (MK28, k43) | uuven (MK30, k2) | uuvelleen (MK34, k41) | uuvemman
(MK35, k45) | uuvenkarhiaa (MK43, k6) | uuvestaan (MK44, k27)
(41) varmuuen (MK3, k45) | uuen (MK6, k32) | varmuuen (MK7, k41) | uuenaikaseksi (MK16, k24) | uuempaaki; uuehko; uueaikane; uuelleen (MK21, k12,
k18, k24, k45) | uuet (MK22, k6) | uuestaan (MK41, k41)
Katoedustusta on käännöksissä 3, 6, 7, 16, 21, 22, ja 41. Koska katoedustusta esiintyy
useissa eri käännöksissä, sitä ei voi ohittaa selvänä poikkeuksena. Tarkempien päätelmien
tekemiseen vaadittaisiin kuitenkin lisätutkimusta. Lisätutkimusten avulla voitaisiin selvittää, käytetäänkö nykymurteessa tässä äänneympäristössä siirtymä-äänteen rinnalla
myös katoedustusta, mistä tämän tutkimuksen aineisto antaa viitteitä. Kuitenkin tässäkin
äänneympäristössä enemmistönä on Oulun seudun murteelle aiempien tutkimusten mukaan tyypillinen v-edustus.
Kuten esimerkissä (42) näkyy, aineiston ainoassa *yyde-äänneympäristössä on v-edustus.
Myös Pääkkösen (1971: 120) mukaan v-edustus on tässä äänneympäristössä tavallisin
Oulun seudun murteessa. Esimerkissä (43) näkyvät aineiston *ääde-äänneympäristöt,
joissa molemmissa on j-edustus. Tässä äänneympäristössä j-edustus on Pääkkösen (1971:
120) mukaan Oulun seudun murteen mukainen.
(42) pölijyyvet (MK6, k33)
(43) sääjetääpä (MK1, k42) | sääjetäämpä (MK41, k45)
Kuten esimerkissä (44) näkyy, aineiston *yydi-äänneympäristöissä on kerran v-edustus
(kyyvistä) ja kerran katoedustus (kyyisä). Aiempien havaintojen mukaan v-edustus on
tässä äänneympäristössä Oulun seudun murteessa hallitseva, mutta kyyti-sanassa t voi olla
myös vaihteluton (Pääkkönen 1971: 123). Molemmat aineiston *yydi-äänneympäristöt
ovat kyyti-sanassa. Käännöksessä 46 olevasta katoedustuksesta ei ole Oulun seudun murteesta aiempia havaintoja. Kuten esimerkissä (45) näkyy, aineiston ainoassa *äädi-äänneympäristössä on odotuksenmukainen j-edustus (ks. Pääkkönen 1971: 123).
(44) kyyvistä (MK32, k20) | kyyisä (MK46, o)
(45) kaukosääjintä (MK28, k6)
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Esimerkissä (46) näkyvät aineiston *eedo-äänneympäristöt, joista yhdessä, käännöksessä
11, on j-edustus ja kahdessa v-edustus. Tässä äänneympäristössä on Pääkkösen (1971:
124) mukaan systemaattisesti v-edustus. Murteen siirtymäalueelta, Yli-Iistä, on merkitty
myös j-edustus, jota Pääkkönen ei pidä periaatteessa mahdottomana (Pääkkösen 1971:
124). Vaikka j-edustus voi siirtymämurteessa olla mahdollinen, sydänalueen murteelle se
on poikkeuksellinen. Vaikka lähdetekstissä esiintyy sana mieto komparatiivimuodossa
miedommalle (ks. esimerkki 25), aineistossa tämä komparatiivimuoto esiintyy vain yhdessä käännöksessä. Esimerkkiin (47) on poimittu aineiston *aadu-äänneympäristöt.
Tässä äänneympäristössä esiintyy kerran v-edustus (saavut) ja kerran j-edustus (saajulle).
Oulun seudun murteessa hallitsevana edustuksena on tässä äänneympäristössä v (Pääkkönen 1971: 125). Käännöksessä 31 oleva j-edustus on Oulun seudun murteen sydänalueella poikkeuksellinen, mutta Utajärvellä on tavattu myös j-edustuksellinen tapaus (ks.
Pääkkönen 1971:125). Edellä mainitut *eedo ja *aadu -äänneympäristöt ovat aineiston
äänneympäristöistä ainoita, joissa esiintyy variaatiota siirtymä-äänteiden j ja v välillä.
(46) miejommalle (MK11, k45) | säätievotuksesa (MK30, k37) | tievosa (MK34,
k20)
(47) saavut (MK41, k18) | saajulle (MK31, k18)
Kuten esimerkissä (48) näkyy, aineiston ainoassa *öödy-äänneympäristössä on odotuksenmukainen v-edustus (ks. Pääkkönen 1971: 127). Esimerkissä (49) näkyy, että kaikki
aineiston *eedä-äänneympäristöt ovat tietää-verbin taivutusmuodoissa. tietää-verbi
esiintyy aineistossa odotuksenmukaisesti pelkästään monoftongiutuneessa muodossa
(tiijä) (ks. Pääkkönen 1971: 127). Eniten tässä äänneympäristössä on j-edustusta, joka on
myös Pääkkösen (1971: 127) mukaan tavallisin edustus tässä äänneympäristössä. j-edustuksen lisäksi käännöksessä 2 esiintyy kerran myös katoedustus (tiiä). Katoedustuksesta
ei löydy aiempia havaintoja tässä äänneympäristössä, ja se on myös muihin aineiston tapauksiin nähden poikkeus (ks. Pääkkönen 1971: 127).
(48) hyövyllistä (MK40, k14)
(49) tiiä; tiijänpä; tiijänki (MK2, k8; k9; k9) | Tiijjän (MK16, k11) | tiijäthännää
(MK22, k22) | tiijä (MK27, k37) | tiijät; tiijähäntä (MK35, k8; k27) | tiijäkkää; tiijän (MK37, k41; k42) | tiijjättäkö (MK41, k6)
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Kaikki aineiston *iidä-äänneympäristöt ovat samassa käännöksessä. Tässä äänneympäristössä on Oulun seudun murteessa aiempien tutkimusten perusteella j-edustus (ks. Pääkkönen 1971: 127). Kuten esimerkissä (50) näkyy, myös aineistossa on tässä äänneympäristössä pelkästään odotuksenmukaista j-edustusta. Esimerkissä (51) näkyy, että aineiston
molemmissa *äädä-äänneympäristöissä on j-edustus. Myös Pääkkösen (1971: 128, 129)
kielenainesesimerkeissä on tässä äänneympäristössä systemaattisesti j-edustus. Kuten
esimerkissä (52) näkyy, *äädö-äänneympäristössä on aineiston molemmissa tapauksissa
j-edustus. Sen sijaan Pääkkösen (1971: 129) kielenainesesimerkeissä on tässä äänneympäristössä systemaattisesti v-edustus. Aineiston perusteella j-edustusta ei voi pitää pelkästään yksittäisenä poikkeuksena, koska se esiintyy kahdessa eri käännöksessä eikä vedustusta esiinny lainkaan. Kuitenkin *äädö-äänneympäristöä esiintyy aineistossa niin
vähän, että tarkempien päätelmien tekeminen siirtymä-äänteen muuttumisesta ei ole tämän tutkimuksen perusteella mahdollista.
(50) kiijätys; kiijätys; kiijätettii (MK26, k21; k31; k28)
(51) sääjän (MK15, k45) | sääjämpä (MK28, k45)
(52) sääjöt (MK45, k45) | sääjöt (MK21, k45)

3.2.1.4. i ja u, y -loppuisen diftongin jäljessä
Oulun seudun murteessa i-loppuisen diftongin jäljessä dentaalispiranttia edustaa j (Pääkkönen 1971: 137). Myös aineistossa i-loppuisen diftongin jälkeen on useimmiten j-edustus, yhteensä 32 kertaa. Koska j-edustusta on aineistossa paljon, olen esitellyt esimerkissä
(53) näistä vain osan. Kuten esimerkissä (54) näkyy, käännöksessä 20 on i-loppuisen diftongin jälkeen molemmissa tapauksissa katoedustus. Nämä tapaukset ovat muuhun aineistoon ja Pääkkösen (1971) esittämiin havaintoihin nähden poikkeuksia. Lisäksi aineistossa esiintyy kerran myös sana äiti taivutetussa muodossa. Tässä tapauksessa äiti-sanassa oleva t on astevaihtelun ulkopuolella, mikä on tavallista (Pääkkönen 1971: 137).
Palaan tähän tapaukseen luvussa 3.2.1.5.
(53) taijjanpa (MK2, k42) | hoijan (MK3, k36) | taijjot (MK5, k8) | taijan (MK6,
k34) | laijasta (MK13, k5) | paijahelemat (MK22, k44) | laijuntaa (MK25,
k35) | paijat (MK42, k44) | hoijan (MK45, k36)
(54) taia; taianki (MK20, k27; k39)
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Lähdetekstissä heikkoasteisina esiintyvät u-loppuisen diftongin sisältävät verbi joutua
(ks. esimerkki 22) ja nomini silitysrauta (ks. esimerkki 23). Tämä selittää osaltaan näiden
sanojen ja tämän äänneympäristön toistuvaa esiintymistä. u, y -loppuisen diftongin jälkeen aineistossa on tavallisimmin v-edustus, yhteensä 57 kertaa (ks. taulukko 4). Koska
v-edustusta on aineistossa paljon, olen esitellyt esimerkissä (55) näistä vain osan. Pääkkösen (1971: 138) mukaan u, y -loppuisen diftongin jälkeen on Oulun seudun murteessa
poikkeuksetta v-edustus. Kuitenkin aineistossa on myös 11 tapausta, jossa dentaalispirantin paikalla on u, y -loppuisen diftongin jälkeen kato (ks. taulukko 4). Katotapaukset näkyvät esimerkissä (56).
Kuten totesin aiemmin *uude-äänneympäristöä käsittelevässä kappaleessa, katoedustusta
ei voi tässäkään tapauksessa ohittaa selvänä poikkeuksena, koska sitä esiintyy useissa eri
käännöksissä. Tarkempien päätelmien tekeminen vaatisi kuitenkin lisätutkimusta, jonka
avulla voitaisiin selvittää, käytetäänkö nykymurteessa tässä äänneympäristössä siirtymääänteen rinnalla myös katoedustusta, josta tämän tutkimuksen aineisto antaa viitteitä.
Kuitenkin Oulun seudun murteelle aiempien tutkimusten mukaan tyypillistä v-edustusta
esiintyy myös tässä äänneympäristössä eniten.
(55) pöyvällä (MK5, k35) | rauvan (MK6, k42) | löyvät (MK13, k8) | silitysrauvvasa (MK16, k40) | jouvuttii (MK19, k37) | ryykirauvasa (MK24, k34) |
silitysrauvan (MK33, k40) | seuvulle (MK43, k4)
(56) käyessää (MK1, k39) | joua; silitysrauasa (MK7, k13; k34) | silitysrauat
(MK8, k40) | silitysrauasta (MK21, k34) | jou'utaa; täyellisesä (MK22, k37;
k43) | täyeltä (MK23, k35) | täyesä (MK36, k20) | jouatta (MK37, k36) | silitysrauan (MK40, k34)

3.2.1.5. Astevaihtelun ulkopuolelle jäävät kielenainekset
Jotkut kielenainekset jäävät toisia herkemmin astevaihtelun ulkopuolelle. Tällaisia ovat
esimerkiksi yksilönnimet ja puhuttelusanat, kuten äiti, setä ja täti, sekä esimerkiksi lainasanat. (Rapola 1966: 111.) Tutkimusaineistossa astevaihtelun ulkopuolelle jäävät useampaan otteeseen juuri puhuttelusanat. Seuraavalla sivulla olevissa esimerkeissä (57)–
(59) näkyvät aineistossa esiintyvät puhuttelusanat setä, täti ja äiti. Esimerkissä (60) näkyy
aineistossa esiintyvät tapaukset ruotsalaisperäistä lainasanasta loota.
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Esimerkissä (57) näkyvät kaikki aineistossa olevat setä-sanan taivutetut muodot. Puhuttelusana setä esiintyy aineistossa sekä astevaihteluttomana että astevaihtelun alaisena,
yhteensä seitsemän kertaa. Kuten esimerkissä (57) näkyy, t:n heikon asteen vastineena on
setä-sanassa kolme kertaa j ja yhden kerran kato. Lisäksi setä-sanassa esiintyy kolme
kertaa vahvan asteen yleistymä. Pääkkösen (1971: 110) mukaan t on yleensä vaihteluton
sanassa setä, mutta Hailuodossa kuullaan myös astevaihtelun alaisia muotoja, joissa on jedustus. Vaikka t on yleensä setä-sanassa vaihtelematon, en kuitenkaan käsittele astevaihtelun alaisia setä-tapauksia poikkeuksina, koska ne ovat mahdollisia murteen sydänalueilla (Hailuoto). Kuitenkin käännöksessä 22 oleva katoedustus (seän) on aiempien
havaintojen perusteella poikkeuksellinen.
Esimerkissä (58) näkyvät kaikki aineistossa esiintyvät täti-sanan taivutetut muodot, joita
on yhteensä neljä. Näistä kahdessa t on vaihteluton ja kahdessa on katoedustus. Käännöksessä 22 olevaa katoedustusta (täi) ei aiempien tutkimusten mukaan tavata Oulun seudun
murteessa, vaan täti-sana on astevaihtelun ulkopuolella koko murrealueella (Pääkkönen
1971: 100). Esimerkissä (59) näkyy, että t on odotuksenmukaisesti vaihteluton myös puhuttelunimessä äiti (ks. Pääkkönen 1971: 137).
(57) setällä (MK32, k43) | setästä (MK5) | setälle (MK13, k28) | sejänki (MK1,
k37) | sejän (MK18, k30) | sejällennä (MK25, k13) | seän (MK22, k37)
(58) tätille | täi; täi (MK22, k22; k29)
(59) äitin (MK40, k29)
Edellä mainittujen puhuttelusanojen lisäksi myös sana loota esiintyy aineistossa toistuvasti vaihteluttomana. Kuten luvussa 3.2.1.3. olen esitellyt, loota-sanassa esiintyy vain
kerran t:n heikon asteen vastine (loovan). Kaikissa muissa loota-tapauksissa ja yhdessä
loota-sanan johdoksessa t on vaihteluton. Tapaukset näkyvät seuraavalla sivulla olevassa
esimerkissä (60). Pääkkösen (1971: 116) mukaan vaihteluttomuuskaan ei ole loota-sanassa harvinaista, joten pidän kaikkia esimerkissä (60) näkyviä tapauksia Oulun seudun
murteen mukaisina. Myös se, että vaihteluttomia tapauksia on useampia, viittaa siihen,
että muoto on Oulun seudun murteessa mahdollinen. Kuten luvussa 3.2.1.3. olen maininnut, loota-sanasta on Hailuodosta kirjattu myös heikkoasteiseksi yleistynyt nominatiivi
loova, jota voi kuulla myös mantereen puolella (Pääkkönen 1971:116). Myös aineistossa
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loota-sanassa esiintyy heikon asteen yleistymistä, yhteensä kolmessa tapauksessa. Tapaukset näkyvät esimerkissä (61). Lisäksi loota-sana esiintyy kerran vahvassa asteessa
muodossa loota. (Ks. Pääkkönen 1971: 116.)
(60) loovan (MK11, k33) | lootasa (MK16, k25) | lootasa (MK19, k25) | lootasa
(MK24, k33) | lootasa (MK28, k25) | lootallinen (MK44, k35)
(61) Ookaloova; Ookaloova (MK11, k21; k31) | loota (MK23, k20) | loova
(MK42, k25)

3.2.1.6. Lainasanat
Aineistossa on lisäksi laina- ja uudissanoja, joissa d korvataan useissa murteissa t:llä.
Nämä sanat eivät osallistu astevaihteluun, mutta esittelen tässä luvussa esimerkkejä aineistossa toistuvasti esiintyvistä laina- ja uudissanoista, joissa d korvataan usein t:llä.
Olen käyttänyt apunani Nykysuomen etymologista sanakirjaa (NES).
Aineistossa toistuvasti esiintyvät ruotsalaisperäinen lainasana moderni, uudissana radio,
ja lähdetekstissä esiintyvä elektrodi (NES s.v. moderni, s.v. radio). Lähdetekstissä oleva
vierasperäinen sana elektrodi esiintyy taivutettuna kahdessa eri kohdassa (ks. liite 1).
elektrodi-sana on edellä mainituista sanoista ainoa, joka esiintyy useamman kerran myös
d:llisenä. Kohdassa 41 tätä voi selittää esiintymiskonteksti, jossa yleiskielisyyttä voi pitää
harkittuna (ks. luku 3.1.1.). Tämä ei kuitenkaan selitä kaikkia tapauksia, koska sana elektrodi esiintyy toisinaan myös muissa kohdassa d:llisenä. Esimerkissä (62) näkyy aineistoesimerkkejä edellä mainituista sanoista, jotka toistuvat useammassa käännöksessä.
(62) höyryratioita (MK40, k5) | ransistoriratijoita; moterni (MK39, k5; k24) |
moternimmasta (MK10, k24) | elektrodista; elektrooti (MK8, k41; k42) |
elektroodit (MK4, k4) | elektrottiin (MK14, k41)

3.2.1.7. ht-yhtymä
Oulun seudun murteessa ht-yhtymä on painollisen tavun lyhyen ja pitkän vokaalin sekä
diftongin jäljessä astevaihtelussa ht : h (Pääkkönen 1971: 141). Lähdetekstissä on kolme
ht-yhtymää (ks. esimerkit 17, 21, 24), jotka selittävät sanojen vihdoin, tahtoa ja yhdistää
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esiintymistä aineistossa. Aineistossa ht-yhtymä esiintyy heikkoasteisena myös muissa
kuin edellä mainituissa sanoissa. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikkien aineiston htyhtymien vastineena on heikossa asteessa h. Ainoastaan äänteen pituuden merkinnässä
on pientä variaatiota.
Yksinäis-h:ta on käytetty merkinnässä yhteensä 107 kertaa. Olen esitellyt näistä tapauksista muutamia esimerkissä (63). Aineistossa h-edustusta on merkitty kahdella konsonantilla (hh) yhteensä viisi kertaa. Kuten esimerkissä (64) näkyy, näistä tapauksista neljä on
sanassa vihdoin ja yksi sanassa johto. Näissä tapauksissa yksinäis-h on geminoitunut.
Poikkeuksen muodostaa esimerkissä (65) näkyvä yleiskielinen muoto (yhdistä), joka on
käännöksessä 15. Tässä tapauksessa pidän yleiskielisyyttä kuitenkin harkittuna, koska
kyseisessä kohdassa on perusteltua noudattaa yleiskielistä lähdetekstiä (ks. luku 3.1.1.).
Käännöksessä 15 kohdassa 41 noudatellaan tarkasti lähdetekstiä (ks. esimerkki 7).
(63) pihit (MK2, k18) | yheltä (MK6, k22) | mahollista (MK7, k3) | yhistä (MK9,
k41) | johon (MK11, k42) | Yhistä (MK14, k41) | johom (MK16, k41) | yhesä
(MK24, k41) | taho (MK32, k34) | johot (MK35, k41) | Yhistä (MK46, k41)
(64) vihhoinki (MK15, k18; k33) | vihhoiv (MK16, k18) | vihhoinki (MK24, k18)
| johhoisa (MK34, k41).
(65) yhdistä (MK15, k41)
Otan edellä esiteltyjen radikaalien astevaihtelutapausten lisäksi tässä luvussa huomioon
myös suffiksaalisen astevaihtelun tapauksia. Noudattelen otannassa samoja periaatteita
kuin seuraavassa suffiksaalista astevaihtelua käsittelevässä luvussa 3.2.2. Tarkastelen Ainfinitiivimuodoista niitä, jossa *da-pääte on nähtävissä. Tällaisia tapauksia ovat 11 kertaa esiintyvä verbi tehdä, joka esiintyy systemaattisesti muodossa tehä, sekä kaksi kertaa
esiintyvä verbi nähdä, joka esiintyy molemmissa tapauksissa muodossa nähä. En tarkastele erikseen passiivin tunnuksen suffiksaalista astevaihtelua, koska tässä ei ole variaatiota. Aineiston ht-yhtymät ovat heikossa asteessa passiivissa muotoa hh: nähhää(n) ja
tehhää(n). Koko aineistossa on kaksi E-infinitiivimuotoa, joissa molemmissa ht-yhtymän
heikon asteen vastineena on odotuksenmukaisesti h (tehen, nähesää) (ks. Pääkkönen
1971: 141).
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3.2.2. Suffiksaalinen astevaihtelu
Suffiksaalisella astevaihtelulla tarkoitetaan astevaihtelua, joka tapahtuu pääteaineksessa
eli suffiksissa (ks. Laaksonen & Lieko 2011: 52; Rapola 1966: 122). Suffiksissa, jossa on
painollisen tavun jäljessä avotavussa esiintynyt k, t tai p, on painottoman tavun vokaalin
jäljessä esiintynyt näiden heikkoasteiset vastineet. Tapauksissa, joissa suffiksin vokaalin
jäljessä on ollut alkujaan tavun sulkeva konsonantti, painollisen vokaalin ja likvidan tai
nasaalin jäljessä on esiintynyt radikaalin astevaihtelun mukainen heikko aste. Tällainen
tapaus on esimerkiksi aineistossakin esiintyvä saada-verbi (*saadak). (Rapola 1966:
122.) Luvussa 3.2.2.1. tarkastelen, mitä monikon genetiivimuotoja aineistossa käytetään.
Luvussa 3.2.2.2. tarkastelen infinitiivimuodoista pelkästään A-infinitiivejä, joissa *dapääte on nähtävissä. En käsittele E-infinitiivejä, koska niitä ei aineistossa edellisessä luvussa 3.2.1.7. mainittuja tapauksia lukuun ottamatta ole. En myöskään tarkastele erikseen
passiivia, koska astevaihtelun alaisia passiivin päätteitä ei aineistossa juurikaan esiinny
edellisessä luvussa 3.2.1.7. mainittuja tehhään ja nähhään -passiiveja lukuun ottamatta.

3.2.2.1. Monikon genetiivi
Monikon genetiivi voi perustua joko monikkovartaloon tai yksikkövartaloon. Monikkovartaloon perustuvaa genetiiviä on kutsuttu monikon 1. genetiiviksi ja yksikkövartaloon
perustuvaa monikon 2. genetiiviksi (ks. Laaksonen & Lieko 1988: 79). Monikon genetiivimuotoja voidaan nimetä myös päätevarianttien avulla. Monikon genetiivin päätevariantit ovat -den, -tten, -ten, -en ja -in (Laaksonen & Lieko 1988: 79). Nimeän tässä luvussa
monikon genetiivejä päätevarianttien avulla, mutta lainatessani Pääkkösen (1971) havaintoja, käytän Pääkkösen käyttämiä termejä monikon 1. genetiivi ja monikon 2. genetiivi.
Lähdetekstissä esiintyy yksi monikon genetiivimuoto: meidän (ks. esimerkki 19). Myös
suurin osa aineistossa esiintyvistä monikon genetiiveistä on monikon 1. persoonan genetiivimuotoja.
Pronomineissa ja yksitavuisissa sanoissa on nykyään enemmistönä niin kutsuttu monikon
1. genetiivi (Pääkkönen 1971: 171; ks. myös Kettunen 1969: 324). Oulun seudun murteessa dentaalispiranttia edustaa näissä tapauksissa yleisesti j (Pääkkönen 1971: 171).
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Monikon 1. persoonan genetiivimuotoja on yhteensä 40. Näistä 36 tapauksessa on j-edustus (meijän). Olen laskenut edellä esitettyyn lukumäärään mukaan myös kaksi tapausta,
jotka esiintyvät käännöksessä 28 muodossa mejäm. Esimerkissä (66) on kuvattu aineiston
neljä tapausta, jossa dentaalispiranttia edustaa poikkeuksellisesti kato. Katotapaukset
ovat käännöksissä 7 ja 23. Aineistossa on myös viisi monikon 2. persoonan genetiivimuotoa, joissa edellisen tavoin on hallitsevana j-edustus (teijän). Katoedustusta ei näissä tapauksissa esiinny lainkaan. Esimerkissä (67) näkyy esimerkkejä monikon 1. ja 2. persoonan genetiivimuodoista, joissa on j-edustus.
(66) meiän; meiän (MK7, k12; k30) | meiä; meiäm (MK23, k12; k30)
(67) meijän (MK3, o) | teijän (MK5, k4) | meijä (MK11, k30) | meijän (MK17,
k30) | meijjän (MK18, k5) | meijänki (MK22, k10) | teijjän (MK31, k36) |
meijän (MK32, k30)
Myös muissa aineiston pronomineissa esiintyy eniten den-päätettä. Nämä tapaukset näkyvät esimerkissä (68), ja näitä on yhteensä 13. Kahdeksassa tapauksessa on odotuksenmukainen j-edustus ja viidessä tapauksessa poikkeuksellinen katoedustus (ks. Pääkkönen
1971: 171). Demonstratiivipronominin nämä genetiivimuodoissa on viisi kertaa j-edustus
ja kolme kertaa katoedustus, demonstratiivipronominin ne genetiivimuodoissa on kaksi
kertaa j-edustus ja kerran katoedustus ja indefiniittipronominin muu genetiivimuodoissa
on kerran j-edustus ja kerran katoedustus. Kaikki katoedustukset ovat käännöksissä 7 ja
22.
(68) näien; muien (MK7, k36; k36) | näijen; muijen (MK9, k36; k36) | niijjem
(MK10, k8) | näije; näije (MK11, k35; k37) | niijen (MK13, k29) | niien; näie;
näie (MK22, k29; k36; k36) | näijjen (MK31, k35) | näijen (MK38, k41)
Vokaalivartaloisissa sanoissa sivupainollisen tavun jäljessä edustus on Oulun seudun
murteessa kirjavaa. Monikon 2. genetiiviä tavataan koko alueella. Monikon 1. genetiiviä
puolestaan tavataan Oulun seudun murteen läntisillä alueilla harvemmin. (Pääkkönen
1971: 174.) Tavallisimmin monikon 1. genetiivit ovat näissä tapauksissa siirtymä-äänteellisiä (Pääkkönen 1971: 174). Aineistossa on edellä mainittujen tapausten lisäksi kahdeksan tapausta, joissa käytetään monikon den-päätettä. Nämä tapaukset näkyvät seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä (69). Kuten esimerkissä (69) näkyy, neljässä tapauksessa on odotuksenmukainen j-edustus ja neljässä poikkeuksellinen katoedustus. Katoedustukset ovat käännöksissä 7 ja 22.
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(69) tavaroien (MK7, k36) | teknopölijäkkeijjev (MK10, o) | kakaroijen (MK13,
k6) | lahajatoiveijen; muusikoie; elukoie; tavaroien (MK22, k18; k27; k36;
k36) | elukoijjen (MK31, k35)
Oulun seudun murteessa kaksivartaloisten nominien monikon genetiiveissä on varsin
yleinen konsonanttivartaloon liittyvä ten-pääte (Pääkkönen 1971: 170). Aineistossa tenpäätettä (ihimisten) esiintyy yhteensä 11 kertaa. Konsonanttivartaloisista muodoista analogisesti syntynyt tten-pääte on Oulun seudun murteessa usein liittynyt kaksivartaloisten
nominien monikolliseen vokaalivartaloon sekä yksivartaloisten nominien monikkovartaloihin (Pääkkönen 1971: 170). Pronomineja lukuun ottamatta tten-päätettä (elukoitten)
käytetään aineistossa eniten, yhteensä 16 kertaa. Lisäksi tten-päätettä käytetään yhteensä
kahdeksan kertaa pronominien nämä (näitten), ne (niitten) ja muu (muitten) genetiivimuodoissa. tten-päätteiset tapaukset eivät liity varsinaisesti suffiksaalin t ~ *d -astevaihteluun. Olen kuitenkin ottanut nämä mukaan tarkasteluun, koska tätä monikkomuotoa tavataan aineistossa ja Oulun seudun murteessa paljon (ks. Pääkkönen 1971: 170).
Painottoman tavun vokaalin jäljessä monikon genetiivin edustus on kirjavaa. Useimmiten
spirantti on kadonnut jäljettömiin sekä niin kutsutusta monikon 1. genetiivistä että monikon 2. genetiivistä. (Pääkkönen 1971: 174–175.) Monikon genetiivin pääte -in voi liittyä
A-loppuisiin yksikkövartaloihin ja i-loppuisten nominien monikkomuodossa esiintyvään
e-vartaloon (VISK 2008 § 86). Aineistossa in-päätettä käytetään kaksi kertaa. Näissä tapauksissa dentaalispirantti on kadonnut jäljettömiin (ks. Pääkkönen 1971: 175). Näistä
niin sanottu monikon 2. genetiivi (elukkain) on ollut vanhassa Oulun seudun murteessa
tavallisin (ks. Pääkkönen 1971: 175), mutta aineiston perusteella sitä ei juurikaan enää
käytetä.
Edellä mainittujen tapausten lisäksi aineistossa esiintyy toistuvasti monikon genetiivin
pääte -en. -en seuraa monikon i-tunnusta silloin, kun i on vartalon lopputavun ainoa vokaali (VISK 2008 § 84). Tällaisia tapauksia on aineistossa yhteensä 10 (koirie). Toiseksi
-en liittyy O-, U-loppuisiin vartaloihin, jolloin monikon tunnuksena on tavua aloittava j
(VISK 2008 § 84). (Ks. Pääkkönen 1971: 175.) Tällaisia tapauksia aineistossa on yhteensä neljä (vanahojen).
Edellä on esitetty kaikki aineistossa esiintyvät monikon genetiivimuodot. Olen myös esitellyt, mitkä monikon genetiivimuodot ovat Oulun seudun murteessa yleisiä Pääkkösen
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(1971) mukaan. Poikkeuksia on lähinnä t:n heikon asteen edustuksessa den-genetiivissä.
Huomionarvoista on se, että Oulun seudun murteeseen vanhastaan liitettyä niin kutsuttua
monikon 2 genetiiviä (elukkain) ei aineistossa juurikaan ole, vaan näitä korvataan muilla
mahdollisilla monikon genetiivimuodoilla.

3.2.2.2. Infinitiivit
Tarkastelen tässä luvussa A-infinitiivin, jota aiemmin on kutsuttu nimellä 1. infinitiivi,
tunnuksen suffiksaalista astevaihtelua. Tarkastelen vain niitä tapauksia, joissa *da-pääte
on nähtävissä yleiskielessä. En tarkastele tapauksia, joissa kyse on pitkälti vierekkäin joutuneiden vokaalien väliin muodostuneista siirtymä-äänteistä (istuva, seisova) (Rapola
1966: 147). Tällaisia tapauksia aineistossa ei juurikaan ole. Lähdetekstissä esiintyy kerran
infinitiivimuotoinen verbi saada (ks. esimerkki 14). A-infinitiivimuotoja, joissa *dapääte on nähtävissä, esiintyy aineistossa yhteensä 60.
Pääpainollisen tavun pitkän vokaalin ja diftongin jälkeen dentaalispiranttia edustaa j, v
tai h (Pääkkönen 1971: 177). saada-verbi esiintyy aineistossa yhteensä 37 kertaa. Pääkkösen (1971: 114) mukaan saada-verbin 1. infinitiivin ja passiivin indikatiivin preesensin
muodoissa on muista poikkeavaa se, että näissä tapauksissa on yleensä h-edustus. Myös
aineiston saada-verbeissä on t:n heikon asteen vastineena lähes poikkeuksetta odotuksenmukainen h (saaha). h-edustuksen lisäksi aineistossa esiintyy kerran myös j-edustus
(saaja). Pääkkösen (1971: 114) mukaan läntisperäisenä pidettyä j-edustusta esiintyy vain
osassa Oulun seudun murrealueen rannikkopitäjistä: Kuivaniemestä ja Hailuodosta esiintymisiä on paljon, Iistä, Haukiputaalta, Oulunsalosta, Oulusta, Lumijoelta, Limingasta ja
Siikajoelta muutama tapaus. Myös j-edustus on kuitenkin mahdollinen Oulun seudun
murteessa.
Aineistossa esiintyy kaksi kertaa infinitiivimuotoinen verbi jäädä murreasussa jäähä.
Molemmissa tapauksissa on h-edustus, mitä myös Pääkkösen (1971: 128) esittämät havainnot tukevat. Myös Rapola (1966: 108) mainitsee verbit saada ja jäädä: kyseiset infinitiivimuodot ovat laaja-alaisimmat h-edustuksen tapaukset. Edellä mainittujen verbien
lisäksi aineistossa esiintyy kerran infinitiivimuotoinen verbi viedä ja seitsemän kertaa
verbi käydä. viedä-verbi esiintyy aineistossa monoftongiutuneessa muodossa, ja siinä on
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odotuksenmukainen j-edustus (viijjä) (Pääkkönen 1971: 127, 177). Aineiston kaikissa
käydä-verbeissä on odotuksenmukainen v-edustus (käyvä) (ks. Pääkkönen 1971: 138).
Aineistossa esiintyvät A-infinitiivimuodossa myös verbit tuoda, juoda, lyödä ja myydä.
Pääkkösen (1971: 116) mukaan tuoda ja juoda -sanoissa on koko murrealueella itäinen
v-edustus. Myös taajaan esiintyvät lyödä ja myödä -verbit ovat yleensä itämurteisessa
asussa eli niissä on v-edustus (Pääkkönen 1971: 129). Esimerkissä (70) näkyvät kaikki
aineiston tuoda, juoda, lyödä ja myydä -verbien infinitiivimuodot. Kuten esimerkistä (70)
näkyy, aineiston tapaukset eivät noudattele aiempia havaintoja. Aineiston kaikissa tuodaverbeissä, ainoassa juoda-verbissä ja ainoassa myydä-verbissä on katoedustus. lyödä-verbissä on aineistossa kerran katoedustus ja kolme kertaa v-edustus. Ainoastaan lyödä-verbissä esiintyy siis myös odotuksenmukaista v-edustusta. Poikkeuksellista katoedustusta
on käännöksissä 6, 8, 21, 22, 23, 36 ja 46.
(70) lyyvä (MK5, k34) | tuua (MK6, k30) | tuua; tuua (MK8, k28; k30) | lyyä
(MK21, k2) | juua (MK22, k6) | tuua (MK23, k30) | lyyvä (MK35, k40) | tuua
(MK36, k30) | lyyvvä (MK39, k42) | myyä (MK46, k20)
Pääkkösen (1971: 177) esittämien havaintojen mukaan e ja i-vartaloisissa verbeissä *d:n
paikalla on tavallisesti j-edustus. Aineistossa tällaisia tapauksia on kaksi. Molemmissa
aineiston tapauksissa on odotuksenmukainen j-edustus (asioija, reparoija).

3.2.3. Yhteenveto t:n heikon asteen edustuksesta
Olen esitellyt seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 5 murrekäännökset, joissa t:n heikon asteen edustus ei ole täysin systemaattisesti Oulun seudun murteen mukaista. Olen
esitellyt poikkeukset jo aiemmissa luvuissa, mutta esittelen tässä luvussa kokoavasti
käännökset, joissa on poikkeuksia t:n heikon asteen edustuksessa radikaalissa astevaihtelussa tai suffiksaalisessa astevaihtelussa tai molemmissa. Tällaisia käännöksiä on yhteensä 20. Olen kuvannut termillä lähes systemaattisesti t:n heikon asteen edustusta
niissä käännöksissä, joissa on yksi tai kaksi poikkeusta. Termillä ei systemaattisesti olen
kuvannut niitä käännöksiä, joissa poikkeuksia on enemmän kuin kaksi. Kuitenkin kaikissa tällä termillä kuvatuissa käännöksissä on enemmän kuin kolme poikkeusta: lähes
systemaattisesti ja ei systemaattisesti -termien ero on useimmissa tapauksissa suuri.
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Luvussa 1.4. olen määritellyt Oulun seudun murteen alueen. Olen esitellyt Pääkkösen
tavoin Oulun seudun murteeseen liittyvinä siirtymämurteina esimerkiksi Utajärven ja YliIin murteet. Esimerkiksi Utajärvellä esiintyy monia muotoja, joita ei Oulun seudun murteen sydänalueilla kuule. Niissä tapauksissa, joissa aineistossa on esiintynyt esimerkiksi
Utajärvellä kuultavia muotoja, olen huomioinut ne toteamalla, että tällaisia muotoja voi
kuulla tietyissä reuna-alueen siirtymämurteissa. Tällaisia muotoja ei kuitenkaan tavallisesti esiinny Oulun seudun murteen sydänalueilla, joten olen käsitellyt näitä tapauksia
poikkeuksina. En ole enää tässä luvussa pohtinut poikkeuksille selittäviä tekijöitä, koska
olen esittänyt niitä edellisissä luvuissa. En ole ottanut taulukkoon 5 niitä tapauksia, joissa
poikkeavalle edustukselle on löytynyt selitys aiemmista Oulun seudun murteesta tehdyistä havainnoista tai esimerkiksi esiintymiskontekstista.
TAULUKKO 5. Käännökset, joissa t:n heikon asteen edustuksessa on joitakin poikkeuksia.
Murrekäännös
(MK)
MK 1
MK 2
MK 3
MK 6
MK 7
MK 8
MK 15
MK 16
MK 20
MK 21
MK 22
MK 23
MK 24
MK 31
MK 36
MK 37
MK 40
MK 41
MK 45
MK 46

t:n heikon asteen edustukset Oulun seudun murteen mukaisia
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
ei systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
ei systemaattisesti
ei systemaattisesti
ei systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti

Käännöksessä 1 esiintyy kaksi poikkeuksellista katomuotoa: y-loppuisen diftongin jälkeen (käyessää) sekä *ede-äänneympäristössä vetää-verbissä (veettynä). Käännöksessä 2
esiintyy yksi poikkeuksellinen katomuoto verbissä tietää (tiiä). Käännöksessä 3 esiintyy
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yksi poikkeuksellinen katoedustus sekä *idä-äänneympäristössä (piä) että *uude-äänneympäristössä (varmuuen). Käännöksessä 6 esiintyy poikkeuksellista katoedustusta verbissä tuoda (tuua) ja äänneympäristössä *uude (uuen). Käännöksessä 8 esiintyy kaksi
poikkeuksellista katoedustusta tuoda-verbissä (tuua) sekä yksi poikkeuksellinen katoedustus u-loppuisen diftongin jälkeen (silitysrauat).
Käännöksessä 15 esiintyy *äde-äänneympäristössä yksi yleiskielinen edustus (sädepyssyjä), jolle ei löydy selitystä kontekstista. En ole ottanut käännöksestä 15 huomioon
yleiskielistä yhdistä-tapausta, koska olen todennut sen käytölle selittävän tekijän luvussa
3.2.1.7. Käännöksessä 16 on yksi poikkeuksellinen katoedustus *uude-äänneympäristössä (uuenaikaseksi) ja käännöksessä 20 kaksi poikkeuksellista katoedustusta i-loppuisen diftongin jälkeen (taia, taianki). Käännöksessä 24 on yksi poikkeuksellinen katoedustus äänneympäristössä *äde (käet), käännöksessä 31 yksi poikkeuksellinen j-edustus äänneympäristössä *aadu (saajulle) ja käännöksessä 36 yksi poikkeuksellinen katoedustus
sekä y-loppuisen diftongin jälkeen (täyesä) että tuoda-verbissä (tuua).
u-loppuisen diftongin jälkeen esiintyy poikkeuksellisesti kato käännöksessä 37 (jouatta)
ja käännöksessä 40 (silitysrauan). Käännöksessä 41 on yksi poikkeuksellinen katoedustus
*uude-äänneympäristössä (uuestaan) ja käännöksessä 45 yksi poikkeuksellinen j-edustus
*äädö-äänneympäristössä (sääjöt). Lisäksi käännöksessä 45 saada-verbissä esiintyy hedustusta harvinaisempi j-edustus (saaja), mutta edustus ei kuitenkaan ole Oulun seudun
murteessa mahdoton. Käännöksessä 46 on kaksi poikkeuksellista katomuotoa: *yydi-äänneympäristössä (kyyisä) ja myydä-verbissä (myyä). Näissä kaikissa edellä mainituissa tapauksissa t:n heikon asteen vastineet ovat kuitenkin lähes systemaattisesti Oulun seudun
murteen mukaisia.
Käännöksessä 7 esiintyy paljon poikkeuksellista katoedustusta. Tapaukset on esitelty seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä (71). Myös käännöksessä 21 esiintyy paljon poikkeuksellista katoedustusta. Tapaukset näkyvät seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä
(72). Poikkeuksellisten katoedustusten lisäksi käännöksessä 21 esiintyy yksi poikkeuksellinen j-edustus (sääjöt). Käännöksessä 22 on aineiston käännöksistä eniten poikkeuksellista katoedustusta. Kaikki käännöksen 22 poikkeukselliset katoedustukset näkyvät
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esimerkissä (73). Myös käännöksessä 23 on paljon poikkeuksellista katoedustusta. Tapaukset on esitelty esimerkissä (74). Näissä neljässä käännöksessä t:n heikon asteen edustus ei ole systemaattisesti Oulun seudun murteen mukaista. Olen ottanut esimerkkeihin
(71)–(74) mukaan myös ne tapaukset, joissa tietyssä äänneympäristössä on Oulun seudun
murteelle tyypillisen siirtymä-äänteen lisäksi myös huomattava määrä katoedustusta.
(71) meiän; joua; meiän; toella; silitysrauasa; näie; muie; tavaroien; varmuuen
(MK7, k12; k13; k30; k33; k34; k36; k36; k36; k41)
(72) lyyä; käesä; toennäkösesti; uuempaaki; uuehko; uueaikane; silitysrauasta;
syyesä; käelä; uuelleen (MK21, k2; k9; k12; k12; k18; k24; k34; k40; k41;
k45)
(73) koi; juua; uuet; kaule; huua; täi; muusikoie; täi; niien; näie; elukoie; näie;
tavaroien; jou'utaa; seän; yi; täyellisesä (MK22, k4; k6; k6; k14; k17; k22;
k27; k29; k29; k36; k36; k36; k36; k37; k37; k42; k43)
(74) meiä; säeppyssyt; meiäm; tuua; täyeltä (MK23, k12; k12; k30; k30; k35)
Aineistossa esiintyvät t:n heikon asteen vastineet mukailevat pitkälti aiemmin tehtyjä havaintoja. Kuitenkin erityisesti katoedustusta löytyy useamman kerran sellaisista äänneympäristöistä, jossa sitä ei aiempien tutkimuksien mukaan Oulun seudun murteessa
esiinny. Merkittävän paljon katoedustusta esiintyy u, y -loppuisen diftongin jälkeen sekä
*uude-äänneympäristössä. Siirtymä-äänteiden välillä variaatiota on vain vähän. Tältä
osin kääntäjillä näyttäisi olevan hyvä murreintuitio. Ainoastaan *eedo ja *aadu -äänneympäristöissä esiintyy molemmissa v-edustuksen rinnalla yhden kerran myös j-edustus. Lisäksi äänneympäristössä *äädö esiintyy molemmissa aineiston tapauksissa j-edustus, vaikka aiempien havaintojen mukaan tässä äänneympäristössä on Oulun seudun murteessa v-edustus. Koska esiintymisiä ei ole enempää kuin kaksi, pitävien päätelmien tekeminen siirtymä-äänteen muuttumisesta ei ole mahdollista.
Lisäksi jonkin verran variaatiota esiintyy äänteiden pituuksien merkinnässä: toisissa aineiston murrekäännöksissä esimerkiksi j-edustusta merkitään kahdella j-kirjaimella, kun
taas pääsääntöisesti sitä merkitään yhdellä kirjaimella. Tämän asian olen tyytynyt pelkästään huomiomaan, koska mielestäni se ei ole tarkasteltavan asian kannalta keskeistä, vaan
siihen vaikuttavat enneminkin kääntäjien väliset erot. Aineistoesimerkkejä tarkastellessa
olen huomannut, että monet poikkeukset löytyvät samasta murrekäännöksestä. Yhteensä
neljässä käännöksessä poikkeuksia on niin paljon, että voidaan sanoa, että t:n heikon asteen edustus ei ole systemaattisesti Oulun seudun murteen mukaista. Nämä käännökset
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on esitelty aiemmin tässä luvussa. Eniten poikkeuksia on käännöksessä 22, jossa on tyypillistä, että dentaalispirantin edustajana on kato myös sellaisissa äänneympäristöissä,
joissa Oulun seudun murteessa on tavallisesti jokin muu edustus.

3.3. nä(ä)-pronomini
Yhtenä parhaiten tunnettuna murrepiirteenä pidetään persoonapronomineja. Pronominivarianttien (minä ~ mää ~ mie) vaihtelut ovat Suomen murteissa ensisijaisesti äänneopillisia. (Mielikäinen 2005: 104.) Yksikön toiseen persoonaan viittaava nä(ä)-pronomini on
Oulun seudun murteen tunnusomaisimpia piirteitä. Se voi esiintyä sekä lyhytvokaalisena
(nä) että pitkävokaalisena (nää). Se, merkitäänkö vokaali pitkäksi vai lyhyeksi on vaihdellut kerääjittäin, ja uskon, että myös aineistossa nä(ä) esiintyy sekä lyhyt- että pitkävokaalisena. (Mantila & Pääkkönen 2010: 40–41.) On todennäköistä, että lyhytvokaalinen
muoto on vanhempi ja että se on syntynyt kO-liitepartikkelin sisältävissä muodoissa sinäpronominin lyhenteeksi (Mantila & Pääkkönen 2010: 42). Kuitenkin Mantila (Mantila &
Pääkkönen 2010: 42) pitää pitkävokaalista muotoa nykymurteessa hallitsevana.
Koska aineistossa on pyritty jäljittelemään Oulun seudun murretta, hypoteesini on, että
nä(ä)-pronominia esiintyy aineistossa. nä(ä)-pronominista on olemassa erilaisia murrematkimuksia ja hokemia (Mantila & Pääkkönen 2010: 40). Myös matkimukset ovat yksi
tapa jäljitellä puhuttua kieltä (Mielikäinen 2005: 102). Mielikäisen mukaan murrefraaseja
tai toisin sanoen sananparsimatkimuksia tunnutaan tietävän ympäri Suomea. Naapurialueiden murteiden matkimisen lisäksi myös oman murteen matkiminen on tuttua sananparsiperinteessä. (Mielikäinen 2006: 196.)
Tunnetuimpiin oululaismatkimuksiin kuuluu kysymys Ookko nä(ä) Oulusta, joka saa
usein jatkokysymyksiä, kuten pelekääkkö nä(ä) polliisia. Näitä tunnetaan laajasti myös
Oulun seudun murrealueen ulkopuolella. (Mielikäinen & Palander 2014: 192; Mantila &
Pääkkönen 2010: 40.) Tarkastelen seuraavissa alaluvuissa nä(ä)-pronominin käyttöä sekä
nä(ä)-pronominin ja mahdollisten muiden yksikön toiseen persoonaan viittaavien pronominivarianttien esiintymiskonteksteja. Esiintymiskontekstien yhteydessä otan huomioon sen, kuinka usein nä(ä)-pronomini esiintyy stereotyyppisessä ookko nää -murremat-
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kimuksessa, mutta rajaan matkimusten perusteellisemman tarkastelun tutkimuksen ulkopuolelle.

3.3.1. Yksikön toisen persoonan pronominivariantit aineistossa
Sivuilla 54–55 olevassa taulukossa 6 näkyy käännöksittäin kaikki aineistossa käytetyt
yksikön toisen persoonan pronominivariantit ja niiden lukumäärät. Taulukossa 6 pronominin nä(ä) sarakkeessa on laskettu yhteen sekä pronominin lyhyt- että pitkävokaaliset
muodot. Tarkastelen näitä erikseen luvussa 3.3.2. ja taulukossa 8.
TAULUKKO 6. Yksikön toisen persoonan pronominivariantit murrekäännöksissä.
Murrekäännös
(MK)
MK 1
MK 2
MK 3
MK 4
MK 5
MK 6
MK 7
MK 8
MK 9
MK 10
MK 11
MK 12
MK 13
MK 14
MK 15
MK 16
MK 17
MK 18
MK 19
MK 20
MK 21
MK 22
MK 23
MK 24
MK 25
MK 26
MK 27
MK 28
MK 29
MK 30

nä(ä)
f
3
5
6
0
5
8
9
7
10
3
6
6
4
8
7
7
8
2
6
4
6
13
8
4
6
3
4
7
5
5

sinä
f
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sää
f
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Yhteensä
3
5
6
3
5
8
9
7
10
4
6
6
4
8
7
7
8
4
6
4
6
13
8
4
6
3
4
7
5
5

55
MK 31
MK 32
MK 33
MK 34
MK 35
MK 36
MK 37
MK 38
MK 39
MK 40
MK 41
MK 42
MK 43
MK 44
MK 45
MK 46
Yhteensä

4
6
3
5
2
1
6
6
2
7
8
4
2
4
4
6
245

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8

4
6
3
5
2
3
6
6
2
7
8
4
2
5
4
7
255

Taulukon 6 lukumääristä näkyy selvästi, että lähes kaikki kääntäjät ovat pitäneet nä(ä)pronominia Oulun seudun murteelle merkityksellisenä piirteenä. nä(ä)-pronomini on aineistossa hallitseva yksikön toiseen persoonaan viittaava pronomini: sitä käytetään yhteensä 245 kertaa. nä(ä)-pronominia käytetään aineistossa systemaattisesti, vaikka lähdetekstissä ei esiinny kertaakaan taivuttamatonta persoonapronominia sinä. nä(ä)-pronominin lisäksi aineistossa esiintyy kahdeksan kertaa pronomini sää ja kaksi kertaa pronomini
sinä. Nämä tapaukset ovat muuhun aineistoon nähden poikkeustapauksia. Käännöstä 4
lukuun ottamatta kaikissa käännöksissä esiintyy pronomini nä(ä) ainakin kerran. Käännöksessä 4 yksikön toiseen persoonaan viitataan poikkeuksellisesti ainoastaan pronominilla sää (ks. taulukko 6). Lisäksi käännöksissä 10, 18, 36, 44 ja 46 käytetään nä(ä)-pronominin lisäksi vähintään kerran pronominia sinä tai sää (ks. taulukko 6).
Lähdetekstissä käytetään kerran persoonapronominia sinä taivutetussa muodossa sinulle
(ks. liite 1, k30), mutta se ei ole tutkimukseni kannalta merkittävää. Taivuttamatonta sinäpronominia tai sen eri variantteja ei esiinny lähdetekstissä kertaakaan. Lähdetekstissä on
kuitenkin kahdeksan kohtaa, joissa viitataan yksikön toiseen persoonaan. Kohdat näkyvät
seuraavalla sivulla olevissa esimerkeissä (75)–(82). Kohdassa 10 yksikön toiseen persoonaan viitataan kaksi kertaa (ks. esimerkki 77). Kaikissa lähdetekstin kohdissa, jotka näkyvät esimerkeissä (75)–(82), yksikön toiseen persoonaan viitataan persoonapäätteen -t
avulla.
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(75) Aiotko perustaa oman liikeyrityksen Aku-setä? (k2)
(76) Milloin olet oppinut korjaamaan kaikkea sellaista? (k8)
(77) Luuletko todella, että osaat korjata kaikkea vain seuraamalla kirjan neuvoja?
(k10)
(78) Osaatkos korjata myös kuuraketteja ja sädepistooleja? (k12)
(79) Olit oikeassa, Aku-setä. Tässä kaupungissa on rikkinäisiä tavaroita vaikka
millä mitalla. (k20)
(80) Trumpetti. Osaatko korjata sen siihen kuntoon, jossa se oli ennen katujyrän
alle jäämistään? (k26)
(81) Etkö sitten osaakaan korjata kaikkea? (k28)
(82) Itsepähän sanoit, että meidän pitää hankkia sinulle asiakkaita. (k30)
Taulukkoon 7 on merkitty kohdat, joissa lähdetekstissä viitataan yksikön toiseen persoonaan (ks. esimerkit 75–82). Sarakkeissa näkyvät kyseisissä kohdissa esiintyvien pronominivarianttien nä(ä), sää ja sinä lukumäärät. Taulukon 7 on tarkoitus havainnollistaa,
kuinka suuri osuus yksikön toisen persoonan pronominivarianteista esiintyy juuri niissä
kohdissa, joissa lähdetekstissä viitataan yksikön toiseen persoonaan.
TAULUKKO 7. Yksikön toisen persoonan pronominivariantit niissä kohdissa, joissa lähdetekstissä viitataan yksikön toiseen persoonaan.
Käännettävä
kohta

nä(ä)

sä(ä)

sinä

Yhteensä

kohta 2

43

–

–

43

kohta 8

37

3

–

40

kohta 10

36

3

1

39

kohta 12

26

–

–

26

kohta 20

14

–

1

14

kohta26

13

–

–

13

kohta 28

21

2

–

23

kohta 30

17

–

–

17

Yhteensä

207

8

2

215

Kuten taulukosta 7 näkyy, kohdassa 2 esiintyy aineistossa yhteensä 43 nä(ä)-pronominia
ja kohdassa 8 yhteensä 37 nä(ä)-pronominia ja kolme sää-pronominia. Kohdassa 10 on
aineistossa yhteensä 36 nä(ä)-pronominia ja kolme sää-pronominia. Kohdassa 12 on aineistossa yhteensä 26 nä(ä)-pronominia, kohdassa 20 yhteensä 14 nä(ä)-pronominia ja
kohdassa 26 yhteensä 13 nä(ä)-pronominia. Kohdassa 28 on aineistossa yhteensä 21
nä(ä)-pronominia ja kaksi sää-pronominia ja kohdassa 30 yhteensä 17 nä(ä)-pronominia.
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Kuten taulukosta 7 näkyy, 245 nä(ä)-pronominista yhteensä 207 sijoittuu aineistossa niihin kohtiin, joissa lähdetekstissä viitataan yksikön toiseen persoonaan. Lisäksi kaikki aineistossa esiintyvät sää ja sinä -pronominit sijoittuvat näihin kohtiin. Tältä osin suurimmassa osassa käännöksistä on noudateltu lähdetekstiä: myös nä(ä)-pronominia on käytetty pääosin niissä kohdissa, joissa lähdetekstissä viitataan yksikön toiseen persoonaan.
Sen lisäksi, että nä(ä)-pronominia esiintyy niissä kohdissa, joissa lähdetekstissä viitataan
yksikön toiseen persoonaan, kyseistä varianttia käytetään 38 kertaa myös sellaisissa kohdissa, joissa ei viitata yksikön toiseen persoonaan. Yhteensä 26 käännöksessä nä(ä)-pronominia esiintyy myös kohdissa, joissa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan. nä(ä)-pronominia esiintyy toistuvasti esimerkiksi albumin otsikossa, jolle ei ole
annettu lähdetekstissä otsikkoa. Yhteensä 10 käännöksessä, käännöksissä 9, 11, 16, 17,
19, 21, 25, 30, 33 ja 45 otsikko on muotoiltu nä(ä)-pronominin sisältäväksi. Käännöksessä 9 otsikko sisältää kaksi nä(ä)-pronominia, joten yhteensä otsikoissa esiintyy 11
nä(ä)-pronominia. Näissä käännöksissä kaikki muut nä(ä)-pronominit ovat kohdissa,
joissa lähdetekstissä viitataan yksikön toiseen persoonaan. Albumille ei ole lähdetekstissä
annettu otsikkoa, vaan kääntäjien on pitänyt keksiä se itse.
Seuraavissa esimerkeissä (83)–(86) on esitelty lähdetekstin kohdat, joissa ei viitata millään tavalla yksikön toiseen persoonaan, mutta joissa useammassa kuin yhdessä murrekäännöksessä esiintyy nä(ä)-pronomini. Olen lisännyt tarkastelussa olevan lähdetekstin
kohdan perään myös yhden aineistoesimerkin siitä, miten kohta on käännetty nä(ä)-pronominin sisältäväksi. nä(ä)-pronominia esiintyy kuudessa murrekäännöksessä kohdassa
7 (esimerkki 83) ja kolmessa käännöksessä kohdassa 9 (esimerkki 84). Kohta 9 on käännetty yhdessä käännöksessä niin, että se sisältää kaksi nä(ä)-pronominia. Lisäksi kolmessa käännöksessä nä(ä)-pronomini esiintyy kohdassa 24 (esimerkki 85) ja kuudessa
käännöksessä kohdassa 29 (esimerkki 86).
(83) Aku-setä! (k7) | Mitä nää poriset? (MK6, k7)
(84) Eilen! Käsiini osui tämä erinomainen kirja: Jokainen on oma seppänsä. (k9)
| Iha äske, kummää luin kirijan nimeltä "Ossaathan nää tehä sen itekki"!
(MK3, k9)
(85) Ei mikään – Hän vain tahtoo, että se korjataan nykyaikaiseksi levysoittimeksi.
(k24) | Että nää korijaisit sen uuvenaikaseksi seetee-soittimeksi. (MK12, k24)
(86) Miten olisi tämä rouva Majavan tehosekoitin? Hänen pikku poikansa sekoitti
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siinä sementtilaastia, ja seos tietenkin kovettui. (k29) | Tämä monitoimimelekutin on juuttunu sementtii. Saakkohannää sen vielä kuntoon? (MK20, k29)
Edellä mainittujen tapausten lisäksi olen poiminut nä(ä)-pronomineja yksittäisistä käännöksistä: yhden kohdasta 13, kohdasta 15, kohdasta 22, kohdasta 40, kohdasta 41, kohdasta 44 ja kohdasta 45, jossa nä(ä)-pronomini esiintyy samassa käännöksessä kaksi kertaa. Esimerkeissä (87)–(93) on esitelty lähdetekstin kohdat ja aineistoesimerkit samalla
tavalla kuin edellisissä esimerkeissä (83)–(86). Myös esimerkeissä (87)–(93) näkyvissä
tapauksissa lähdetekstin kohtia on muutettu murrekäännöksissä niin, että niihin on saatu
yksikön toinen persoona.
Havainnollistavana esimerkkinä siitä, miten lauserakennetta on voitu muuttaa, käsittelen
tapausta, joka näkyy esimerkissä (87). Esimerkissä (87) lähdetekstissä oleva käskylause
on muutettu kysymyslauseeksi. Lisäksi monikon toinen persoona on vaihdettu yksikön
toiseen persoonaan, jotta siihen on saatu pronominivariantti nää. Esimerkissä (88) näkyy
käännettävät kohdat 15, 16 ja 17: vaikka nää esiintyy kohdassa 15, olen ottanut seuraavat
kohdat mukaan esimerkkiin, jotta sitä on helpompi ymmärtää. Esimerkissä (89) näkyy
esimerkki käännetystä kohdasta 22, esimerkissä (90) kohdasta 40, esimerkissä (91) kohdasta 41, esimerkissä (92) kohdasta 44 ja esimerkissä (93) kohdasta 45. Kaikissa edellä
mainituissa tapauksissa lähdetekstin kohtia on muokattu niin, että käännettyihin kohtiin
on saatu otettua mukaan yksikön toinen persoona.
(87) Älkää soittako suutanne. (k13) ½ Alakko nää valittaa? (MK8, k13)
(88) Ihan heti setä! (k15–k17) ½ Nää oot yks styränki! (MK28, k15–k17)
(89) Tämän fonografin omistaa kulmatalossa asuva äksy vanha rouva. (k22) ½Tiijäthännää sen täi joka assuu siinä kulumatalosa? – – (MK22, k22)
(90) Ja nyt katsomme, mikä silitysraudassa on vikana. (k40) ½Sitte katottaan, mitä
nää oot syöny. (MK46, k40)
(91) Luultavasti on tapahtunut ylilyönti A:sta elektrodiin K. – Yhdistä kirjaimeen
X käämillä D. (k41)½Nää oot yhistänyp piuhat toisiisa väärimpäin. – –
(MK41, k41)
(92) Katsokaa! Vai ei rauta tahtonut lämmetä? (k44)½Kato nää, kyllä nyt kelepaa
rässätä. (MK26, k44)
(93) Kuumeneeko se liikaa? Minun täytyy säätää se vähän miedommalle lämmölle. (k45) ½No mitä nää meinaat, alakko nää mua vai et? (MK29, k45)
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Kaikissa niissä kohdissa, joissa lähdetekstissä viitataan yksikön toiseen persoonaan,
esiintyy aineistossa toistuvasti yksikön toisen persoonan pronominivariantti, joka useimmiten tässä aineistossa on pitkävokaalinen nää. Lisäksi nä(ä)-pronominia esiintyy 16
käännöksessä, käännöksissä 2, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 37, 41, 42 ja 46, myös
kohdassa tai kohdissa, jossa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan. Pidän
todennäköisenä, että näissä tapauksista kohtia on muutettu juuri sen vuoksi, että niihin on
saatu mukaan Oulun seudun murteelle stereotyyppinen nä(ä). En ole laskenut näihin tapauksiin mukaan niitä käännöksiä, joissa nä(ä)-pronomini esiintyy albumin otsikossa,
koska albumin otsikkoa ei ole nimetty lähdetekstissä.
Tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan nä(ä)-pronomini on Oulun seudun murteeseen stereotyyppisesti liitetty piirre. Käännöstä 4 lukuun ottamatta kaikissa käännöksissä
nä(ä)-pronomini esiintyy ainakin kerran, vaikka lähdetekstissä ei esiinny kertaakaan taivuttamattomassa muodossa persoonapronominia sinä. nä(ä)-pronominin liioittelevaksi
käytöksi voisi tulkita kaikki ne tapaukset, joissa lähdetekstin kohta on käännetty niin, että
siihen saadaan mukaan yksikön toinen persoona, ja pronominivariantti nä(ä). Tämän tulkinnan mukaan käännöksissä 2, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 37, 41, 42 ja 46
esiintyisi nä(ä)-pronominin liioittelevaa käyttöä. Tulkinta ei ole kuitenkaan ongelmaton,
koska muutamissa tapauksissa tähän on voinut vaikuttaa se, että lähdetekstin käännettävä
kohta on käännetty käännöksessä vasta esimerkiksi seuraavassa kohdassa tai vastaavasti
yhtä kohtaa aiemmin. Kuitenkin suurimmassa osassa käännöksistä noudatellaan lähdetekstin esittämisjärjestystä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tarkoituksena vetää ehdottomia rajoja sille, missä käännöksissä murretta liioitellaan. Pidän kuitenkin merkittävänä tuloksena sitä, että useita lähdetekstin kohtia on muutettu niin, että niihin on saatu
yksikön toinen persoona, ja pronominivariantti nä(ä).
Tarkastelen vielä lopuksi seuraavassa luvussa 3.3.2. pronominivarianttien esiintymiskonteksteja. Haluan selvittää, millaisia esiintymiskonteksteja nä(ä)-pronominilla on aineistossa. Lisäksi haluan selvittää, onko esiintymiskontekstilla merkitystä siihen, mitä pronominivarianttia käytetään: tässä tarkastelussa otan huomioon pelkästään ne käännökset,
joissa käytetään pitkävokaalisen nää-pronominin lisäksi myös jotakin muuta pronominivarianttia.
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3.3.2. Pronominivarianttien esiintymiskontekstit
Suurimmassa osassa käännöksistä, yhteensä 35 käännöksessä, nä(ä)-pronomini on kirjoitettu systemaattisesti pitkävokaalisena, ja pitkävokaalista muotoa voidaan pitää nykyisessä Oulun seudun murteessa hallitsevana (ks. Mantila & Pääkkönen 2010: 42). Suurin
osa aineiston nä(ä)-pronomineista esiintyy kO-liitepartikkelin sisältävissä vaihtoehtokysymyksissä (ks. Alho & Kauppinen 2009: 166). Tätä tulosta tukevat myös aiemmin tehdyt havainnot (ks. Mantila & Pääkkönen 2010: 42). Näistä tapauksista 14 esiintyy ookko
nä(ä) -matkimuksessa. Lisäksi nä(ä)-pronomini esiintyy toistuvasti esimerkiksi alakko
nää -matkimuksessa. Lisäksi nä(ä)-pronominia esiintyy aineistossa myös muissa vaihtoehtokysymyksissä: esimerkiksi meinaakko nää -kysymyksiä on aineistossa yhteensä 21.
nä(ä)-pronominin pitkävokaalista muotoa esiintyy vaihtoehtokysymyksissä yhteensä 126
kertaa ja lyhytvokaalista muotoa yhteensä kahdeksan kertaa. Toiseksi eniten nä(ä)-pronominia esiintyy väitelauseissa (ks. Alho & Kauppinen 2009: 166). Väitelauseessa
nä(ä)-pronomini esiintyy pitkävokaalisena yhteensä 70 kertaa ja lyhytvokaalisena kaksi
kertaa. Lisäksi nä(ä)-pronomini esiintyy 38 kertaa pitkävokaalisessa muodossa hakukysymyksissä. Hakukysymykset ovat kysymyksiä, jotka sisältävät kysymyssanan (ks. Alho
& Kauppinen 2009: 166).
Käännökset, joissa pronominivariantteja on useampia, on esitelty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 8. Taulukkoon on merkitty käännöksissä käytetyt pronominivariantit ja
niiden esiintymispaikat. Tällaisia käännöksiä on yhteensä 11. Olen laskenut näihin käännöksiin mukaan myös käännökset, joissa esiintyy lyhytvokaalinen nä-variantti. Tarkastelen taulukon avulla, käytetäänkö tietyssä kontekstissa tiettyä pronominivarianttia vai
onko pronominivarianttien vaihtelu selittämätöntä. Taulukkoon on merkitty kyseisessä
kontekstissa esiintyvä pronominivariantti ja sen perässä suluissa esiintymisten lukumäärä.
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TAULUKKO 8. Pronominivarianttien esiintymiskontekstit käännöksittäin.
Murrekäännös
(MK)

Väitelauseessa
f

MK4

sää (2)

MK10

nää (1)
sinä (1)
nää (2)
nä (1)
nää (2)

MK12
MK13
MK17
MK18

nää (1)
nä (1)
–

Kysymyslauseessa
f
hakukysymyksessä
vaihtoehtokysymyksessä
–
sää (1)
–

nää (2)

nää (3)

–

nää (1)

nä (1)

–

nä (6)

sää (1)
–

MK35

nää (1)
nä (1)
–

nää (2)
sää (1)
nää (4)

nää (1)

nä (1)

MK36

sää (2)

nää (1)

–

MK44

nää (1)

nää (1)

MK46

sinä (1)

nää (2)

nää (2)
sää (1)
nää (4)

Yhteensä

nää (8)
nä (2)
sää (3)
sinä (2)

nää (9)
nä (0)
sää (1)
sinä (0)

nää (14)
nä (8)
sää (4)
sinä (0)

MK25

Kuten taulukosta 8 näkyy, käännöksessä 4 käytetään systemaattisesti sää-pronominia, joten esiintymiskontekstilla ei ole selittävää merkitystä. Käännöksessä 10 esiintyy väitelauseessa yhden kerran sinä-pronomini ja yhden kerran nää-pronomini. kO-liitepartikkelin
sisältävässä vaihtoehtokysymyksessä on kaksi kertaa nää-pronomini. Käännöksessä 12
hallitseva variantti on nää, joka esiintyy sekä hakukysymyksessä että väitelauseessa. Väitelauseessa esiintyy kerran myös lyhytvokaalinen pronomini nä.
Käännöksessä 13 pitkävokaalinen nää esiintyy väitelauseessa ja hakukysymyksessä,
mutta vaihtoehtokysymyksessä käytetään lyhytvokaalista muotoa nä. Käännöksessä 17
vaihtoehtokysymyksessä käytetään säännöllisesti lyhytvokaalista muotoa nä. Väitelauseessa sen sijaan käytetään kerran pitkävokaalista varianttia nää ja kerran lyhytvokaalista
varianttia nä. Käännöksessä 17 esiintyy huomattava määrä kaikista aineiston lyhytvokaa-
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lisista nä-tapauksista (ks. taulukko 8). Käännöksessä 18 käytetään vaihtoehtokysymyksissä kaksi kertaa pitkävokaalista nää-pronominia ja kerran sää-pronominia. Lisäksi sääpronominia käytetään kerran hakukysymyksessä.
Käännöksessä 25 väitelauseessa käytetään kerran pitkävokaalista nää-varianttia ja kerran
lyhytvokaalista nä-varianttia. Vaihtoehtokysymyksissä esiintyy poikkeuksetta pitkävokaalinen nää. Käännöksessä 35 hakukysymyksessä käytetään pitkävokaalista varianttia
nää ja vaihtoehtokysymyksessä lyhytvokaalista varianttia nä. Käännöksessä 36 sää-pronominia käytetään kaksi kertaa väitelauseessa ja pitkävokaalista nää-pronominia yhden
kerran hakukysymyksessä. Käännöksessä 44 käytetään vaihtoehtokysymyksessä kerran
pronominia sää ja kaksi kertaa pitkävokaalista pronominivarianttia nää. nää-pronominia
käytetään myös kerran väitelauseessa ja kerran hakukysymyksessä. Käännöksessä 46
käytetään hakukysymyksessä ja vaihtoehtokysymyksessä nää-pronominia ja väitelauseessa sinä-pronominia.
Muutamissa käännöksissä käytetään eri pronominivariantteja eri esiintymiskonteksteissa
ja toisissa käännöksissä eri pronominivariantit esiintyvät samoissa esiintymiskonteksteissa. Kaikissa käännöksissä pronominivariantteja on kuitenkin niin vähän, että selkeiden erojen näkeminen pronominivarianttien esiintymiskontekstien välillä on vaikeaa. Hakukysymyksissä lyhytvokaalista nä-pronominia ei esiinny lainkaan, väitelauseessa sitä
esiintyy kaksi kertaa ja vaihtoehtokysymyksissä kahdeksan kertaa. sää-pronominia esiintyy aineistossa väitelauseissa, hakukysymyksissä ja vaihtoehtokysymyksissä: väitelauseessa kolme kertaa, hakukysymyksessä kerran ja vaihtoehtokysymyksessä neljä kertaa.
Kaksi kertaa aineistossa esiintyvä sinä-pronomini esiintyy molemmilla kerroilla väitelauseessa. (Ks. taulukko 8.)

3.4. Yhteenveto äänne- ja muotopiirteistä
Olen tarkastellut edellisissä luvuissa svaavokaalia, t:n heikon asteen edustusta ja nä(ä)pronominia. Äänne- ja muotopiirteiden tarkastelun perusteella murrekäännöksissä noudatellaan Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä melko systemaattisesti. Svaavokaali on hyvin tiedostettu murrepiirre: se esiintyy 98 prosentissa niistä kohdista, joissa
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se Oulun seudun murteessa on mahdollinen. Yleiskielisyyttä esiintyy yhden tai useamman kerran ainoastaan j-loppuisissa konsonanttiyhtymissä lj, rj, hj ja nj. Lisäksi svaavokaalia esiintyy kaksi kertaa yhtymissä, joissa se ei Oulun seudun murteessa ole mahdollinen, ja muutamissa tapauksissa svaavokaali ei ole odotuksenmukaisesti edellisen vokaalin kaltainen tai lj-yhtymässä j.
t:n heikon asteen edustuksessa variaatiota on enemmän, mutta edustukset mukailevat
useimmissa tapauksissa aiemmin tehtyjä havaintoja. Siirtymä-äänteiden välillä variaatiota on vähän, mutta katoedustusta esiintyy aineistossa merkittävästi myös sellaisissa
äänneympäristöissä, joissa Oulun seudun murteessa aiempien tutkimusten mukaan on
yleensä siirtymä-äänne. Yksikön toiseen persoonaan viitataan käännöksissä systemaattisesti tai melko systemaattisesti nä(ä)-pronominilla. Vain yhdessä käännöksessä nä(ä)pronominia ei esiinny lainkaan. Muutamissa käännöksissä nä(ä)-pronominin rinnalla
käytetään pronominivariantteja sää tai sinä. Näitä tapauksia on kuitenkin nä(ä)-pronominin esiintymiskertoihin verrattuna vähän. nä(ä)-pronominia esiintyy toistuvasti myös
kohdissa, joissa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan: kohosteinen murrepiirre on haluttu käännettyyn kohtaan, vaikka murteelle kääntäminen ei sitä olisi vaatinutkaan. Tällaisilla valinnoilla kääntäjät ovat mahdollisesti halunneet esitellä murteen resursseja. Nämä tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että nä(ä)-pronomini on Oulun seudun
murteeseen stereotyyppisesti liittyvä piirre.
Kaikissa tarkastelluissa äänne- ja muotopiirteissä esiintyy myös jonkin verran poikkeuksellista käyttöä, jota voidaan selittää muutamassa tapauksessa esiintymiskontekstilla.
Poikkeuksiksi olen määritellyt tapaukset, jotka ovat muuhun aineistoon ja aiempiin tutkimuksiin nähden epätavallisia. Muutamissa tapauksissa olen tulkinnut epätavallisen
murteen käytön esimerkiksi murteen liioitteluksi tai murretietouden horjumiseksi. Muutamissa tapauksissa olen myös pohtinut murteen muuttumisen mahdollisuutta mutta tullut
siihen tulokseen, että tapaukset vaatisivat lisätutkimuksia. Otan poikkeuksia uudelleen
huomioon luvussa 5, jossa palaan tarkemmin edellisissä luvuissa tehtyihin havaintoihin.
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4. SANASTO
4.1. Sanaston kvantitatiivinen tarkastelu
Kirjoitetusta kielestä voidaan äänne- ja muoto-opillisten piirteiden tukena tarkastella sanastoa, jota myös pidetään slangien ja murteiden tuntomerkkinä (Mielikäinen 2001).
Pääkkösen (1994: 299) mukaan läntisen ja itäisen kielimuodon törmäys ja sekoittuminen
näkyy erityisesti sanastossa. Tyydyn tekemään sanastosta kvantitatiivista tarkastelua,
koska syvällisempi perehtyminen sanojen merkityksiin, levikkiin ja alkuperään vaatisi
laajemman tutkimuksen tekemistä. Sanastotasoinen vertailu olisi monin paikoin myös
vaikeaa, koska käännöksissä ei välttämättä ole pelkästään käännetty sanaa murteelliseksi,
vaan koko lauserakennetta on voitu muuttaa (ks. luku 2.4.).
Olen ottanut sanaston kvantitatiivisessa tarkastelussa huomioon kaikki saneet, jotka voi
palauttaa lekseemiin, joka on Kielitoimiston sanakirjassa (KS) merkitty arkiseksi tai murteelliseksi. Jos lekseemiä ei ole löytynyt Kielitoimiston sanakirjasta, olen käyttänyt toisena lähteenä Nykysuomen sanakirjaa (NS). Jos lekseemiä ei ole löytynyt kummastakaan
edellä mainitusta sanakirjasta, olen laskenut sen ja sen esiintymät eli saneet murresanoiksi. Näistä sanoista olen tarkistanut ne, jotka löytyvät Suomen murteiden sanakirjasta
(SMS), joka sisältää sanat a-lofka. Sen sijaan kaikkien niiden sanojen, joita ei vielä löydy
Suomen murteiden sanakirjasta, tarkistaminen Suomen murteiden sana-arkiston (SMSA)
sanalipuista olisi ollut tämän tutkimuksen puitteissa mahdotonta. Olen myös huomannut,
että joitakin käännöksissä olevia sanoja ei löydy mistään lähteestä. Tällaisissa tapauksissa
kyse voi olla myös keksityistä sanoista. Nimitän tästä eteenpäin arkisiksi sanoiksi niitä
sanoja, jotka on edellä mainituissa sanakirjoissa merkitty arkisiksi, ja murresanoiksi tai
murteellisiksi sanoiksi niitä sanoja, jotka on merkitty murteellisiksi tai joista ei löydy
merkintöjä sanakirjoista. Viittaan näihin yhteisnimityksellä yleiskieleen kuulumattomat
sanat.
Vaikka murresanojen kategoria on tässä tutkimuksessa laaja, en usko, että ratkaisuni vaikuttaa tutkimustuloksiin merkittävästi, koska keskityn tarkastelemaan yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrää. En siis perehdy siihen, ovatko sanat tyypillisiä Oulun seudun murteessa enkä tarkastele sanojen alkuperää tai taustoja. Lienee perusteltua esittää,
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että sanat, joista ei löydy merkintöjä sanakirjoista, eivät mitä todennäköisimmin ole yleiskieleen kuuluvia sanoja. Muutamia epäselviä tapauksia olen tarkistanut Suomen murteiden sana-arkiston sanalipuista (SMSA) tai Jukka Ukkolan (2000) Ookko nä – Oulun murteen sanakirjasta (OMS).
En ole ottanut tarkasteluun mukaan sanoja, jotka on Kielitoimiston sanakirjassa merkitty
esimerkiksi vanhahtaviksi (vanh.), halventaviksi (halv.), leikillisiksi (leik.) tai slangiksi
(slg.), koska jo pelkästään arkisiksi tai murteellisiksi luokiteltuja sanoja tai niitä sanoja,
joista ei löydy merkintöjä sanakirjoista, on paljon. Kuitenkin myös tällaiset sanat poikkeavat yleiskielestä. Näitä sanoja ei ole aineistossa merkittävän paljoa, mutta muutamia
tällaisia sanoja esiintyy aineistossa useamman kerran. 12 kertaa esiintyy leikilliseksi
luonnehdittu haitekki merkityksessä 'huipputekniikka' (KS s.v. haitekki), seitsemän kertaa
leikilliseksi luonnehdittu meikä merkityksessä 'minä' (KS s.v. meikä), neljä kertaa leikilliseksi luonnehdittu epeli merkityksessä 'vintiö tai viikari' (KS s.v. epeli) ja neljä kertaa
halventavaksi luokiteltu ämmä merkityksessä 'akka' (KS s.v. ämmä). Muista tapauksista
on vain yksi tai kaksi merkintää. Tapaukset, joissa sanat on merkitty sekä arkisiksi että
esimerkiksi halventaviksi, olen ottanut mukaan tarkasteluun.
Aineistossa yleiskielisiä sanoja käytetään jonkin verran myös kuvailevassa tarkoituksessa, mutta en ole ottanut näitä huomioon tässä tarkastelussa. En ole luokitellut yleiskieleen kuulumattomiksi sanoiksi sellaisia sanoja, joilla viitataan erisnimeen tai jossa sana
on kirjoitettu ääntämisen mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi cd-soitin asussa seeteesoitin
ja Star Wars -lelut asussa staar voor lelut. En ole ottanut tarkastelussa huomioon myöskään sellaisia yhdyssanoja, jotka eivät normitetussa kielessä ole yhdyssanoja. Tällainen
on esimerkiksi yhdyssanaksi kirjoitettu Nopia-Kyyti. En myöskään ole laskenut mukaan
yhdyssanoja, joita ei sellaisenaan löydy sanakirjoista, mutta jotka ovat mahdollisia ja joiden merkitys on selvä. Tällaisia ovat esimerkiksi yhdyssanat kiitolinija ja lasieläin.
Lähes kaikki lähdetekstin 305 sanaa ovat yleiskielisiä: yhteensä neljästä lähdetekstin sanasta löytyy Kielitoimiston sanakirjasta merkintä arkinen. Arkisiksi on merkitty lähdetekstin verbi soittaa merkityksessä 'soittaa suutaan' (KS s.v. soittaa), kipua ilmaiseva huudahdus AUUUTS! (KS s.v. auts) ja sana tattis, joka merkitsee 'kiitosta' (KS s.v tattis).
Myös lähdetekstissä esiintyvä sana aparaatti merkityksessä 'laite' on merkitty Kielitoimiston sanakirjassa arkiseksi, mutta Nykysuomen sanakirjassa ei (KS s.v. aparaatti, NS
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s.v. aparaatti). Lähdetekstissä esiintyvää yhdyssanaa posliinieläin ei sellaisenaan löydy
sanakirjoista, mutta merkitys on selvä.
Sivuilla 67–68 olevassa taulukossa 9 on esitelty yleiskieleen kuulumattoman sanaston
kvantitatiivinen tarkastelu koko aineistosta. Olen merkinnyt taulukkoon 9 kustakin käännöksestä arkisien sanojen lukumäärän, murresanojen lukumäärän sekä yhteensä näiden
yleiskieleen kuulumattomien sanojen lukumäärän. Yhdyssanat, joissa kaikki tai vain yksi
yhdyssanaan kuuluvista sanoista on merkitty sanakirjassa arkiseksi, olen luokitellut arkisiin sanoihin. Esimerkiksi yhdyssanan entrausahavääri molemmat osat, entraus ja ahvääri, löytyvät sanakirjasta arkisiksi merkittyinä (KS s.v. entraus, s.v. ahvääri). Olen laskenut tällaiset tapaukset yhdeksi sanaksi, koska kyseessä on yhdyssana. Tapauksessa korjausputiikki vain toinen yhdyssanan osa, putiikki, on merkitty arkiseksi, mutta käsittelen
sitä samalla tavalla yhtenä arkisiin sanoihin kuuluvana sanana (KS s.v. putiikki).
Yhdyssanat, joissa vain toinen yhdyssanan osa on murresana, olen laskenut yhdeksi murresanaksi. Tällainen yhdyssana on esimerkiksi hillahuuppa, jonka toinen osa, huuppa, on
merkitty murteelliseksi (NS s.v. huuppa, SMS s.v. huuppa). Sen sijaan sellaisia yhdyssanoja, joissa molemmat yhdyssanan osat löytyisivät sanakirjoista murteellisiksi merkittyinä, mutta yhdyssanana eivät, ei aineistossa ole. Yhdyssanat, joissa toinen yhdyssanan
osa on murresana ja toinen arkinen sana, olen luokitellut murteellisiksi. Tällainen on esimerkiksi yhdyssana soppakooli, jonka toinen osa, soppa, on merkitty arkiseksi (KS s.v.
soppa) ja toinen osa, kooli, on murresana (SMS s.v. kooli).
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TAULUKKO 9. Murrekäännöksissä esiintyvien arkisten ja murteellisten sanojen lukumäärä.
Murrekäännös
(MK)
MK 1

arkisia
f
20

murteellisia
f
4

Yhteensä:

MK 2

35

44

79

MK 3

11

7

18

MK 4

9

2

11

MK 5

23

23

46

MK 6

18

13

31

MK 7

13

8

21

MK 8

30

11

41

MK 9

24

37

61

MK 10

22

25

47

MK 11

35

44

79

MK 12

22

14

36

MK 13

19

17

36

MK 14

18

12

30

MK 15

11

3

14

MK 16

25

10

35

MK 17

18

21

39

MK 18

25

25

50

MK 19

28

14

42

MK 20

11

5

16

MK 21

31

16

47

MK 22

15

6

21

MK 23

30

9

39

MK 24

19

15

34

MK 25

42

29

71

MK 26

28

7

35

MK 27

26

23

49

MK 28

42

23

65

MK 29

15

13

28

24

68
MK 30

16

7

23

MK 31

24

36

60

MK 32

16

3

19

MK 33

19

4

23

MK 34

14

28

42

MK 35

27

23

50

MK 36

19

6

25

MK 37

18

17

35

MK 38

21

7

28

MK 39

38

52

90

MK 40

32

8

40

MK 41

22

14

36

MK 42

15

9

24

MK 43

19

44

63

MK 44

22

16

38

MK 45

24

9

33

MK 46

10

7

17

Yhteensä

1021

770

1791

Kuten taulukosta 9 näkyy, yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrä käännöksissä
vaihtelee välillä 11–90. Sanaston osalta murrekäännökset eroavat toisistaan selvemmin
kuin aiemmin tarkasteltujen äänne- ja muotopiirteiden osalta. Käännöksessä 39 on muuhun aineistoon nähden poikkeuksellisen paljon yleiskieleen kuulumattomia sanoja: 38 arkista sanaa ja 52 murresanaa. Toiseksi eniten yleiskieleen kuulumattomia sanoja on käännöksissä 2 ja 11, joissa molemmissa tällaisia sanoja on yhteensä 79. Toinen ääripää on
käännös 4, jossa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on vähiten, vain 11. Käännöksessä 4
murresanoja on vain kaksi ja arkisia sanoja yhdeksän.
Käännökset, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on paljon, poikkeavat huomattavasti käännöksistä, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on vain vähän. Nämä yleiskieleen kuulumattomia sanoja paljon sisältävät käännökset ovat huomattavasti vaikeampilukuisia, koska monissa näistä käännöksistä on paljon myös sellaisia sanoja, joita lukija
ei välttämättä tunnista. Siinä, missä toisissa käännöksissä on käytetty vain muutamia
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yleiskieleen kuulumattomia sanoja, näissä käännöksissä sanastoa on tarkoituksellisesti
muutettu arkisiksi sanoiksi tai murresanoiksi. Tämä viestinee kääntäjien erilaisista murrekäsityksistä. Käännöksissä, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on paljon, on tekijöinä kääntäjiä, jotka pitävät sanastoa todennäköisesti merkittävänä osana murteelle
kääntämistä.

4.2. Ryhmittely sanaston kvantitatiivisen tarkastelun perusteella
Murteelle kääntäminen näkyy eri murrekäännösten sanastoissa eri tavoin. Olen jakanut
edellisessä luvussa olevan taulukon 9 avulla käännökset neljään eri ryhmään sen perusteella, kuinka paljon yleiskieleen kuulumattomia sanoja käännöksissä on. Käännökset on
luokiteltu eri ryhmiin niin, että ryhmässä 1 ovat ne käännökset, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on 0–20, ryhmässä 2 ne, joissa sanoja on 21–40, ryhmässä 3 ne, joissa
sanoja on 41–60, ja ryhmässä 4 ne, joissa sanoja on 61–80. Käsittelen kuitenkin myös
käännöstä 39, jossa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on 90, ryhmän 4 sisällä. Ryhmien
jaottelu on esitelty myös seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 10.
Ryhmään 1 lukeutuu yhteensä kuusi käännöstä: käännökset 3, 4, 15, 20, 32 ja 46. Näissä
kaikissa käännöksissä yleiskieleen kuulumattomia sanoja on vähän. Näissä käännöksissä
sanastolla ei ole suurta roolia, vaan murretta pyritään tuomaan esille lähinnä äänne- ja
muotopiirteiden avulla. Vaikka kaikissa tämän ryhmän käännöksissä yleiskieleen kuulumattomia sanoja on enemmän kuin kymmenen, pidän tämän ryhmän yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrää vähäisenä, koska aineisto on laadultaan sellaista, että siinä
voisi odottaa olevan yleiskieleen kuulumattomia sanoja. Lisäksi huomionarvoista on se,
että myös lähdetekstissä on muutamia sanoja, jotka on sanakirjassa merkitty arkisiksi.
Ryhmään 2 lukeutuvat käännökset 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 44 ja 45. Tässä ryhmässä käännöksiä on yhteensä 24, mikä käsittää
noin puolet (52 %) aineiston käännöksistä. Tämän ryhmän käännöksissä yleiskieleen kuulumattomia sanoja on keskimääräisesti tai aika vähän. Näissä käännöksissä sanasto ei ole
merkittävässä roolissa, vaan yleiskieleen kuulumattomia sanoja käytetään maltillisesti.
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Ryhmään 3 lukeutuu yhteensä yhdeksän käännöstä: käännökset 5, 10, 18, 19, 21, 27, 31,
34 ja 35. Tämän ryhmän käännöksissä yleiskieleen kuulumattomia sanoja on edellisen
ryhmän tavoin keskimääräisesti tai aika paljon. Vaikka tämänkin ryhmän käännöksissä
sanoja on vain hieman keskimääräistä enemmän, tähän ryhmään kuuluvia käännöksiä on
huomattavasti vähemmän kuin ryhmässä 2. Tämän ryhmän käännöksissä sanastolla alkaa
olla jo näkyvä rooli käännösten kielessä.
Ryhmään 4 kuuluu selvästi kuusi käännöstä: käännökset 2, 9, 11, 25, 28 ja 43. Kaikissa
tämän ryhmän käännöksissä yleiskieleen kuulumattomia sanoja on paljon. Lisäksi käsittelen tämän ryhmän sisällä myös käännöksen 39, koska myös tässä käännöksessä yleiskieleen kuulumattomia sanoja on paljon. En ole kuitenkaan merkinnyt käännöstä 39 taulukkoon 10. Ryhmän 4 käännökset poikkeavat selvimmin lähdetekstistä. Tämän ryhmän
käännöksissä sanaston vaikutus käännösten kieleen näkyy selvästi ja muutamassa käännöksessä yleiskieleen kuulumattoman sanaston paljous vaikuttaa jo käännöksen ymmärrettävyyteen. Esimerkiksi Mielikäinen (2001) on huomauttanut, että jos sanasto on systemaattisesti pyritty muuttamaan murteelliseksi, voi tekstin ymmärtäminen vaikeutua.
Yleensä murre ei arkipuhekielessä ole niin vaikeaselkoista tai värikästä kuin murrekäännöksissä (Mielikäinen 2001).
TAULUKKO 10. Käännökset ryhmiteltynä yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrän
mukaan.

Ryhmä 1

Yleiskieleen kuulumattomia
sanoja
f
0–20

Käännöksiä
f
6

Ryhmä 2

21–40

23

Ryhmä 3

41–60

10

Ryhmä 4

61–80

6

Ryhmä

4.3. Toistuvat murresanat
Vaikka en tarkastelekaan sanastoa muutoin kuin kvantitatiivisesti, pidän tarpeellisena
nostaa aineistosta esille muutamia aineiston yleisimpiä murresanoja. Useimmat murresa-
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nat esiintyvät aineistossa 1–5 kertaa. Yhteensä murresanoja on aineistossa 770. Olen halunnut rajata tähän tarkasteluun sellaisen määrän murresanoja, mitä tämän tutkimuksen
puitteissa on mahdollista tarkastella. Siksi olen valinnut tarkasteluun murresanoja, jotka
esiintyvät aineistossa vähintään kahdeksan kertaa. Nämä murresanat esiintyvät monessa
eri murrekäännöksessä ja näitä on koko murresanojen määrästä vähintään 1 prosentti.
Seuraavassa esimerkissä (94) on esitelty kaikki tarkastelussa olevat murresanat. Esimerkissä (94) on kaikista sanoista yksi aineistoesimerkki ja sen perässä suluissa määrä,
kuinka monta kertaa kyseinen sana esiintyy aineistossa. Olen käyttänyt sanojen määrittelyssä apunani Suomen murteiden sanakirjaa (SMS), Suomen murteiden sana-arkiston
(SMSA) sanalippuja, etymologista sanakirjaa Suomen sanojen alkuperä (SSA), Jukka
Ukkolan (2000) Oulun murteen sanakirjaa (OMS) sekä Suomen kielen sanakirjaa (SKS).
(94) rammari (26) | ryykirauta (20) | häätyy (17) | kossit (14) | ölövinä (12) | ilimanaikunen (10) | pilikkumi (9) | lyyti (9) | eläskeleposeen (8) | onnikan (8) |
potnapekka (8) | lootasa (8)
Eniten aineistossa esiintyy sana rammari, jolla korvataan mitä ilmeisimmin lähdetekstin
sanaa fonografi (ks. liite 1, k22). rammari-sanaa ei löydy Suomen murteiden sana-arkiston sanalipuista, mutta kyseessä on mitä todennäköisimmin vanhahtava ja arkinen johdos
sanasta gramofoni, jolla tarkoitetaan 'vanhaa levysoitintyyppiä' (KS s.v. gramofoni).
Toiseksi eniten aineistossa esiintyy yhdyssana ryykirauta, jonka alkuosa ryyki on ruotsalaisperäinen laina (SSA s.v. ryykätä). Sanaa ryykirauta käytetään merkityksessä 'silitysrauta' (SMSA s.v. ryykirauta; OMS s.v. ryykirauta). Kolmanneksi eniten aineistossa
esiintyy vanha murresana häätyä merkityksessä 'täytyä, olla pakko, pitää, joutua' (SMS
s.v. häätyä, SSA s.v. häätää). Ruotsalaisperäinen sana kossi esiintyy aineistossa 14 kertaa, ja termiä käytetään 'kasvuikäisestä pojasta: pojankloppi, pojankoltiainen' (SMS s.v.
kossi, SSA s.v. kossi).
Sana ölvi esiintyy aineistossa 12 kertaa: yhdesti muodossa ölövi, ja muissa tapauksissa
muodossa ölövinä. ölövi on yksi Oulun seudun murteeseen stereotyyppisesti liitetyistä
murresanoista. Suomen murteiden sana-arkiston sanalipuilla ölvi-sanasta on runsaasti havaintoja sekä Oulun alueelta että muualta. Sanalipuissa ölvi-sana esiintyy merkityksessä
'piittaamaton' ja 'tietämättömäksi, huomaamattomaksi tekeytynyt', ja useimmiten se on
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esimerkeissä muodossa ölövinä. (SMSA s.v. ölvi.) Ukkolan (2000) sanakirjassa ölövinä
esiintyy merkityksessä 'muina miehinä' (OMS s.v. ölövinä).
Sanan ilmanaikuinen kohdalta löytyy Suomen murteiden sanakirjasta viittaus lekseemiin
ilmanaikainen, joka merkitsee 'turhanpäiväistä, joutavaa, mitätöntä' (SMS s.v. ilmanaikainen). ilmanaikuinen-sanaa tavataan Pohjois-Pohjanmaalta ja sen liepeillä, ja lisäksi
siitä on muutamia yksittäistietoja muualta (SMS s.v. ilmanaikuinen). Ruotsalaisperäisestä
sanasta pilkkumi löytyy runsaasti merkintöjä eri puolilta Suomea: sillä voi olla myös hieman erilaisia merkityksiä eri murteissa. Oulun alueella lekseemi esiintyy merkityksessä
'kulho' tai 'posliiniastia'. (SSA s.v. pilkkumi, SMSA s.v. pilkkumi.) Aineistossa sana esiintyy poikkeuksetta svaallisena (pilikkumi).
Sana lyyti esiintyy aineistossa systemaattisesti fraaseissa, jotka pohjautuvat fraasiin jo
rupesi Lyyti kirjoittamaan eli 'asiat alkoivat luistamaan' (SKS s.v. lyyti). Aineistossa
esiintyvät fraasit mukailevat edellä esitettyä fraasia, mutta ruveta-verbin tilalla käytetään
useimmissa tapauksissa alkaa-verbiä. Yhdessä Suomen murteiden sana-arkiston sanalipussa lyyti esiintyy edellä mainitussa fraasissa, ja muissa sanalipuissa lyyti esiintyy
useimmiten merkityksessä 'kahvipannu' (SMSA, s.v. lyyti).
Tasan kahdeksan kertaa aineistossa esiintyvät sanat eläskelpoinen, onnikka, potnapekka
ja loota. Sanan eläskelpoinen kohdalta löytyy sanakirjasta viittaus termiin eläskelpo, joka
merkitsee 'vähäpätöistä, huonoa, mitätöntä' (SMS s.v. eläskelpo). Sana onnikka löytyy
useammastakin lähteestä merkityksessä 'linja-auto' (KS s.v. onnikka; SMSA s.v. onnikka). Sana potnapekka esiintyy Suomen murteiden sana-arkiston yhdessä sanalipussa,
joka on Oulusta, merkityksessä 'iltakorento' (SMSA s.v. potnapekka). Lisäksi potnapekka
esiintyy merkityksessä 'koskikorento' (OMS s.v. potnapekka).
Myös sanoja onnikka ja potnapekka voidaan pitää Oulun murteelle stereotyyppisinä murresanoina. onnikka-sanan kohdalta löytyy etymologisesta sanakirjasta viittaus sanaan omnibussi, jonka katsotaan lainautuneen ruotsin kielen kautta suomeen (SSA, s.v. onnikka).
Jo aiemmin esille nostettu ruotsalaisperäinen sana loota löytyy sanakirjalähteistä murteelliseksi ja arkiseksi merkittynä merkityksessä 'laatikko' (KS s.v. loota, SSA s.v. loota).
Se löytyy myös Suomen murteiden sana-arkiston sanalipuista samassa merkityksessä
(SMSA s.v. loota).
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Seuraavassa Murteelle kääntäminen -luvussa kokoan yhteen aineiston äänne- ja muotopiirteistä tehdyt havainnot ja sanaston kvantitatiivisen tarkastelun. Palaan lukujen 4.1. ja
4.2. taulukoihin 9 ja 10, koska käytän Murteelle kääntäminen -luvun taulukossa 11 ryhmiä, jotka olen tehnyt taulukon 9 lukumäärien perusteella ja esitellyt taulukossa 10. Tarkastelen, onko ryhmien käännöksissä samankaltaisuutta äänne- ja muotopiirteiden systemaattisuudessa tai variaatiossa.
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5. MURTEELLE KÄÄNTÄMINEN
Koko aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kaikki kääntäjät ovat olleet hyvin tietoisia
Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteistä. Tässä luvussa teen kokoavaa tarkastelua
äänne- ja muotopiirteistä sekä sanaston kvantitatiivisesta tarkastelusta ja tarkastelen,
millä tavalla käännökset eroavat toisistaan ja miten murteelle kääntämistä on tehty. Tarkastelen yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrän perusteella muodostettuja ryhmiä,
ja niihin kuuluvien käännösten äänne- ja muotopiirteiden systemaattisuutta. Sivuilla 75–
76 olevassa taulukossa 11 olen esitellyt kaikki aineistosta tarkastellut kohdat.
Tähän mennessä olen huomannut, että sanasto on selvin syy käännösten erilaisuuteen.
Vaikka osa lähdetekstin sanoista, kuten korjaukseen liittyvät sanat, toistuvat useissa käännöksissä, sanasto on silti paikoin hyvin erilaista. Vaikka en olekaan tässä tutkimuksessa
perehtynyt sanaston laatuun, viitteitä eroavaisuuksista antavat jo yleiskieleen kuulumattomien sanojen lukumäärät: yleiskieleen kuulumattomia sanoja on kussakin käännöksessä 11–90, joten ero näiden ääripäiden välillä on suuri. Avaan seuraavaksi merkintöjä,
joita käytän taulukossa 11.
Svaavokaalin käyttö -sarakkeessa olen käyttänyt merkintöjä systemaattista ja melko systemaattista. Olen kuvannut svaavokaalin käyttöä termillä systemaattista, jos käännöksessä on käytetty svaavokaalia kaikissa niissä yhtymissä, joissa se Oulun seudun murteessa on mahdollinen. Olen kuvannut svaavokaalin käyttöä termillä melko systemaattiseksi kaikissa niissä käännöksissä, joissa käytetään yhden tai useamman kerran svaavokaalin sijaan yleiskielistä varianttia. Tällaisia käännöksiä on yhteensä kahdeksan. Näissä
käännöksissä voi olla esimerkiksi yksi poikkeuksellinen yleiskielinen muoto tai tietty yhtymä voi esiintyä systemaattisesti yleiskielisenä. Tarkemmat tiedot näistä tapauksista löytyvät luvusta 3.1. ja taulukosta 2.
t:n heikon asteen edustukset Oulun seudun murteen mukaisia -sarakkeessa olen käyttänyt
merkintöjä systemaattisesti, lähes systemaattisesti ja ei systemaattisesti. Systemaattista t:n heikon asteen edustus on niissä käännöksissä, joissa t:n heikon asteen edustukset
ovat poikkeuksetta Oulun seudun murteen mukaisia. Lähes systemaattista t:n heikon asteen edustus on käännöksissä, joissa t:n heikon asteen edustukset ovat yhtä tai kahta poikkeusta lukuun ottamatta Oulun seudun murteen mukaisia. t:n heikon asteen edustus ei ole
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systemaattista niissä käännöksissä, joissa poikkeuksia on enemmän kuin kaksi. Poikkeukset on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2. ja sen alaluvuissa.
Yksikön toiseen persoonaan viittaava pronomini -sarakkeessa olen esitellyt käännöksessä
esiintyvät pronominivariantit sekä suluissa kyseisen variantin esiintymiskerrat: esimerkiksi nää (5). Yleiskieleen kuulumattomia sanoja -sarakkeeseen olen merkinnyt ryhmän,
johon kyseinen käännös kuuluu. Olen esitellyt aiemmin luvussa 4.2. ryhmät: kuinka paljon yleiskieleen kuulumattomia sanoja on kussakin ryhmässä ja kuinka monta käännöstä
kuhunkin ryhmään kuuluu. Tarkastelen jokaista ryhmää erikseen ja katson, onko ryhmien
käännöksissä samankaltaisuutta äänne- ja muotopiirteiden systemaattisuudessa tai variaatiossa.
TAULUKKO 11. Kokoavaa tarkastelua äänne- ja muotopiirteistä sekä sanastosta.
Käännös:

Svaavokaalin käyttö

t:n heikon asteen
edustukset Oulun seudun murteen mukaisia

MK 1

systemaattista

lähes systemaattisesti

MK 2
MK 3
MK 4
MK 5
MK 6
MK 7
MK 8
MK 9
MK 10

systemaattista
systemaattista
melko systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista

lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
lähes systemaattisesti
ei systemaattisesti
lähes systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti

MK 11
MK 12
MK 13
MK 14
MK 15
MK 16
MK 17
MK 18

systemaattista
systemaattista
systemaattista
melko systemaattista
melko systemaattista
systemaattista
systemaattista
melko systemaattista

systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
ei systemaattisesti
lähes systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti

MK 19
MK 20
MK 21
MK 22
MK 23

systemaattista
melko systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista

systemaattisesti
lähes systemaattisesti
ei systemaattisesti
ei systemaattisesti
ei systemaattisesti

Yksikön toiYleiskieseen persooleen kuunaan viittaava lumattopronomini (f) mia sanoja
nä(ä) (3)
ryhmä 2
nä(ä) (5)
nä(ä) (6)
sää (3)
nä(ä) (5)
nä(ä) (8)
nä(ä) (9)
nä(ä) (7)
nä(ä) (10)
nä(ä) (3)
sinä (1)
nä(ä) (6)
nä(ä) (6)
nä(ä) (4)
nä(ä) (8)
nä(ä) (7)
nä(ä) (7)
nä(ä) (8)
nä(ä) (2)
sää (2)
nä(ä) (6)
nä(ä) (4)
nä(ä) (6)
nä(ä) (13)
nä(ä) (8)

ryhmä 4
ryhmä 1
ryhmä 1
ryhmä 3
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 4
ryhmä 3
ryhmä 4
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 1
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 3
ryhmä 3
ryhmä 1
ryhmä 3
ryhmä 2
ryhmä 2
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MK 24
MK 25
MK 26
MK 27
MK 28
MK 29
MK 30
MK 31
MK 32
MK 33
MK 34
MK 35
MK 36

systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
melko systemaattista
systemaattista
systemaattista
melko systemaattista

lähes systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
lähes systemaattisesti

MK 37
MK 38
MK 39
MK 40
MK 41
MK 42
MK 43
MK 44

systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
systemaattista
melko systemaattista
systemaattista

lähes systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti
systemaattisesti

MK 45
MK 46

systemaattista
systemaattista

lähes systemaattisesti
lähes systemaattisesti

nä(ä) (4)
nä(ä) (6)
nä(ä) (3)
nä(ä) (4)
nä(ä) (7)
nä(ä) (5)
nä(ä) (5)
nä(ä) (4)
nä(ä) (6)
nä(ä) (3)
nä(ä) (5)
nä(ä) (2)
nä(ä) (1)
sää (2)
nä(ä) (6)
nä(ä) (6)
nä(ä) (2)
nä(ä) (7)
nä(ä) (8)
nä(ä) (4)
nä(ä) (2)
nä(ä) (4)
sää (1)
nä(ä) (4)
nä(ä) (6)
sinä (1)

ryhmä 2
ryhmä 4
ryhmä 2
ryhmä 3
ryhmä 4
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 3
ryhmä 1
ryhmä 2
ryhmä 3
ryhmä 3
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 4
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 4
ryhmä 2
ryhmä 2
ryhmä 1

Kuten taulukossa 11 näkyy, svaavokaalin käyttö on kaikissa käännöksissä systemaattista
tai melko systemaattista. Olen käsitellyt poikkeuksina yleiskielisten varianttien käyttöä
yhtymissä, joissa Oulun seudun murteessa on yleensä svaavokaali, sekä tapauksia, joissa
svaavokaalia käytetään yhtymissä, joissa se ei ole mahdollinen. Tässä luvussa tyydyn
vain mainitsemaan ne tapaukset, joissa svaavokaali ei ole edellisen vokaalin kaltainen tai
rj-, lj- ja nj-yhtymissä i. En huomioi näitä tapauksia arvioidessani äänne- ja muotopiirteiden systemaattisuutta.
Myös t:n heikon asteen vastineet noudattelevat käännöksissä pääosin niitä havaintoja,
joita Oulun seudun murteesta on aiemmin tehty. Kuitenkin poikkeuksia on t:n heikon
asteen edustuksessa huomattavasti enemmän kuin muissa tarkasteltavissa äänne- ja muotopiirteissä. Jotkin näistä poikkeuksellisista tapauksista ovat selvästi Oulun seudun murteessa poikkeuksia, kun taas jotkut tapaukset kaipaisivat lisätutkimusta. Tässä luvussa
käsittelen poikkeuksina kaikkia t:n heikon asteen edustuksia, joista ei ole kyseisessä äänneympäristössä havaintoja aiemmissa tutkimuksissa.
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Yksikön toiseen persoonaan viitataan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa käännöksissä ainakin kerran nä(ä)-pronominilla. Poikkeuksen muodostaa käännös 4, jossa yksikön toiseen persoonaan viitataan ainoastaan pronominilla sää (ks. taulukko 11). Lisäksi
käännöksissä 10, 18, 36, 44 ja 46 käytetään vähintään kerran nä(ä)-pronominin lisäksi
pronominia sinä tai sää (ks. taulukko 6). Nämä tapaukset olen tulkinnut muuhun aineistoon nähden poikkeuksellisiksi. Kuten luvussa 3.3. pohdinkin, myös tapaukset, joissa
nä(ä)-pronomini esiintyy kohdissa, joissa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan, voisi tulkita liioitteluksi tai murteen resurssien esittelyksi. Useammassakin
käännöksessä murteen kohosteinen piirre on lisätty käännettyyn kohtaan sellaisissakin
tapauksissa, joissa kääntäminen tai murteistaminen ei sitä olisi vaatinut.
Käännöksissä on kuitenkin suuria eroja: Yhdessä käännöksessä nä(ä)-pronomini esiintyy
esimerkiksi 10 kertaa, ja myös sellaisissa kohdissa, joissa ei lähdetekstissä viitata yksikön
toiseen persoonaan, kun taas yhdessä käännöksessä nä(ä)-pronomini esiintyy vain muutaman kerran, mutta yksi tapauksista on kohdassa, jossa ei lähdetekstissä viitata yksikön
toiseen persoonaan. Olenkin tyytynyt tässä lopullisessa yhteenvedossa vain mainitsemaan ne käännökset, joissa nä(ä)-pronomini esiintyy kohdassa tai kohdissa, joissa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan. Tässä en ole ottanut huomioon käännöksiä, joissa nä(ä)-pronomini esiintyy otsikossa, koska lähdetekstissä ei ole annettu albumille käännettävää otsikkoa.
Ryhmään 1 kuuluvat käännökset 3, 4, 15, 20, 32 ja 46. Näissä käännöksissä sanastolla ei
ole suurta roolia murteelle kääntämisessä: sanasto koostuu pääosin yleiskielen sanoista.
Ryhmän 1 käännöksistä vain yhdessä käännöksessä, käännöksessä 32, mukaillaan systemaattisesti Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Kaikissa muissa ryhmän
käännöksissä äänne- ja muotopiirteissä on yksi tai useampia poikkeuksia. Käännöksessä
3 t:n heikon asteen edustuksissa on yksi poikkeuksellinen katoedustus. Käännöksessä 4
on kaksi yleiskielen mukaista rj-yhtymää ja yksikön toiseen persoonaan viitataan pronominilla sää. Käännöksessä 15 t:n heikon asteen edustuksissa on yksi poikkeuksellinen
yleiskielinen edustus.
Käännöksessä 20 rj-yhtymät ovat melko systemaattisesti yleiskielen mukaisia ja t:n heikon asteen edustuksissa on kaksi poikkeuksellista katoedustusta. Käännöksessä 46 on t:n
heikon asteen edustuksissa kaksi poikkeuksellista katoedustusta. Lisäksi käännöksessä 46
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yksikön toiseen persoonaan viitataan nä(ä)-pronominin lisäksi kerran sinä-pronominilla.
Ryhmän 1 käännöksistä noin 17 (16,67) prosentissa noudatellaan systemaattisesti Oulun
seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Lisäksi on huomionarvoista, että poikkeuksia
on useimmissa tämän ryhmän käännöksissä enemmän kuin yksi. Poikkeusten lisäksi
nä(ä)-pronominia esiintyy käännöksissä 20 ja 46 myös kohdissa, joissa ei lähdetekstissä
viitata yksikön toiseen persoonaan. Lisäksi käännöksessä 4 esiintyy yksi tapaus, jossa
svaavokaali ei ole edellisen vokaalin kaltainen ja käännöksessä 15 kaksi tapausta, joissa
svaavokaali ei ole lj-yhtymässä i.
Ryhmään 2 kuuluu reilu puolet aineiston käännöksistä: käännökset 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
16, 17, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44 ja 45. Myöskään tämän ryhmän
käännöksissä sanastolla ei ole suurta roolia murteelle kääntämisessä: yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrä on keskimääräinen tai aika vähäinen. Keskimääräinen siksi,
että suurin osa aineiston käännöksistä sijoittuu tähän ryhmään, jossa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on 21–40. Tämän ryhmän käännöksissä on edellisen ryhmän tavoin paljon poikkeavuutta äänne- ja muotopiirteissä. Toisaalta on huomioitava, että tässä ryhmässä käännöksiä on huomattavasti enemmän kuin muissa ryhmissä. Kolmasosassa eli
kahdeksassa tämän ryhmän käännöksessä (käännökset 12, 13, 17, 26, 29, 30, 38, 42) noudatellaan systemaattisesti kaikkia tutkittuja Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Muissa 16 käännöksessä äänne- ja muotopiirteissä esiintyy enemmän tai vähemmän
poikkeuksia tarkasteltavissa piirteissä.
Käännöksissä 1 ja 6 on t:n heikon asteen edustuksissa kaksi poikkeuksellista katomuotoa.
Käännöksessä 7 t:n heikon asteen edustukset eivät ole systemaattisesti Oulun seudun
murteen mukaisia, vaan käännöksessä on paljon poikkeuksellista katoedustusta. Käännöksessä 8 t:n heikon asteen edustuksessa on kaksi poikkeuksellista katoedustusta. Käännöksessä 14 rj-yhtymät ovat melko systemaattisesti yleiskielen mukaisia, ja lisäksi käännöksessä 14 on yksi yleiskielinen hj-yhtymä. Käännöksessä 16 t:n heikon asteen edustuksissa on yksi poikkeuksellinen katoedustus. Käännöksissä 22 ja 23 t:n heikon asteen edustukset eivät ole systemaattisesti Oulun seudun murteen mukaisia, vaan niissä on paljon
poikkeuksellista katoedustusta.
Käännöksessä 24 on t:n heikon asteen edustuksessa yksi poikkeuksellinen katoedustus ja
käännöksessä 33 on yksi yleiskielinen rj-yhtymä. Käännöksessä 36 rj- ja lj-yhtymät ovat
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systemaattisesti yleiskielen mukaisia ja t:n heikon asteen edustuksissa on yksi poikkeuksellinen katoedustus. Lisäksi käännöksessä 36 yksikön toiseen persoonaan viitataan kaksi
kertaa pronominilla sää. Käännöksissä 37, 40 ja 41 on t:n heikon asteen edustuksissa yksi
poikkeuksellinen katoedustus. Käännöksessä 44 yksikön toiseen persoonaan viitataan
kerran pronominilla sää. Käännöksessä 45 esiintyy kerran svaallinen ls-yhtymä, mikä on
Oulun seudun murteessa poikkeuksellista. Lisäksi käännöksessä 45 t:n heikon asteen
edustuksissa on yksi poikkeuksellinen j-edustus ja yksikön toiseen persoonaan viitataan
kerran pronominilla sinä.
Tämän ryhmän käännöksistä noin 33 (33,33) prosentissa noudatellaan systemaattisesti
kaikkia Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Lisäksi on huomioitava, että
poikkeuksia on useissa käännöksissä enemmän kuin yksi. Poikkeusten lisäksi nä(ä)-pronominia esiintyy käännöksissä 6, 7, 8, 12, 22, 23, 26, 29, 37, 41 ja 42 myös kohdassa tai
kohdissa, joissa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan. Lisäksi käännöksessä 8 esiintyy yksi tapaus, jossa svaavokaali ei ole edellisen vokaalin kaltainen.
Ryhmään 3 kuuluvia käännöksiä ovat käännökset 5, 10, 18, 19, 21, 27, 31, 34 ja 35.
Tämän ryhmän käännöksissä sanastolla alkaa olla jo näkyvä rooli murteelle kääntämisessä: yleiskieleen kuulumatonta sanastoa on keskimääräisesti tai aika paljon. Ryhmän 3
käännöksissä äänne- ja muotopiirteitä noudatellaan systemaattisemmin kuin ryhmien 1 ja
2 käännöksissä. Äänne- ja muotopiirteissä on selvä poikkeus tai poikkeuksia vain kahdessa käännöksessä. Käännöksessä 18 on yksi yleiskielinen rj-yhtymä ja yksi poikkeuksellisesti svaallinen rk-yhtymä. Käännöksessä 21 t:n heikon asteen vastineet eivät ole systemaattisesti Oulun seudun murteen mukaisia, vaan edustuksessa on paljon poikkeuksellista katoedustusta sekä yksi poikkeuksellinen j-edustus. Lisäksi tämän ryhmän käännöksistä käännöksessä 10 ja 18 viitataan yksikön toiseen persoonaan nä(ä)-pronominin lisäksi jollakin toisella variantilla.
Tämän ryhmän käännöksistä noin 67 (66,67) prosentissa noudatellaan systemaattisesti
kaikkia tutkittuja äänne- ja muotopiirteitä. Lisäksi on huomioitava, että näissä käännöksissä, joissa ei noudatella systemaattisesti Oulun seudun murretta, ei ole pelkästään yksittäisiä poikkeuksia. Käännöksessä 18 on neljä poikkeusta, käännöksessä 21 yhteensä 10
poikkeuksellista katoedustusta ja yksi poikkeuksellinen j-edustus ja käännöksessä 10 yksi
muuhun aineistoon nähden poikkeuksellinen sinä-pronomini. Poikkeusten lisäksi nä(ä)-
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pronominia esiintyy käännöksessä 5 myös kohdassa, jossa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan. Käännöksessä 35 esiintyy yksi tapaus, jossa svaavokaali ei ole
edellisen vokaalin kaltainen.
Ryhmään 4 kuuluvia käännöksiä ovat käännökset 2, 9, 11, 25, 28, 39 ja 43. Tämän ryhmän käännöksissä sanastolla on merkittävä rooli murteelle kääntämisessä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että ryhmän 4 käännöksissä, joissa yleiskieleen kuulumatonta sanastoa on paljon, myös Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä noudatellaan lähes
poikkeuksetta. Ainoastaan käännöksessä 2 on t:n heikon asteen vastineena yksi poikkeuksellinen katomuoto ja käännöksessä 43 on yksi yleiskielinen nj-yhtymä. Kaikissa tämän
ryhmän käännöksissä yksikön toiseen persoonaan viitataan pelkästään nä(ä)-pronominilla.
Ryhmän 4 käännöksistä noin 71 (71,43) prosentissa noudatellaan systemaattisesti kaikkia
Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Lisäksi on huomioitava, että näissä kahdessa käännöksessä, joissa ei noudatella poikkeuksetta Oulun seudun murteen äänne- ja
muotopiirteitä, on molemmissa vain yksi poikkeustapaus. Tämän ryhmän käännöksistä
nä(ä)-pronominia esiintyy käännöksissä 2 ja 28 myös kohdassa tai kohdissa, jossa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan. Lisäksi käännöksessä 39 esiintyy yksi tapaus, jossa svaavokaali ei ole edellisen vokaalin kaltainen. Vaikka ryhmän 3 käännöksissäkin noudatellaan useimmissa käännöksissä systemaattisesti Oulun seudun murteen
äänne- ja muotopiirteitä, ryhmän 3 käännöksissä on mukana myös käännös, jossa t:n heikon asteen vastineissa on useampiakin poikkeuksia. Lisäksi nä(ä)-pronominin rinnalla
käytetään kahdessa ryhmän 3 käännöksessä jotakin muuta pronominivarianttia.
Edellä esitettyjen tulosten perusteella näyttää siltä, että yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrällä on yhteys siihen, kuinka suurella todennäköisyydellä Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä noudatellaan systemaattisesti: käännöksissä, joissa yleiskieleen kuulumatonta sanastoa on paljon, noudatellaan keskiarvon mukaan systemaattisemmin Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä kuin niissä käännöksissä, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on vähemmän. Olen laskenut jokaisesta ryhmästä prosenttiluvun, kuinka suuressa osassa ryhmän käännöksistä noudatellaan täysin systemaattisesti
kaikkia Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Prosenttilukuja käyttämällä olen
pyrkinyt huomiomaan sen, että ryhmät ovat erikokoisia.
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Olen tarkastellut kaikkia niitä tapauksia, joille ei löydy selitystä aiemmista tutkimuksista
tai kontekstista, poikkeuksina. Toisaalta, kuten aiemmin pohdin, en pidä mahdottomana,
etteivätkö jotkut aiemmista tutkimuksista poikkeavat t:n heikon asteen edustukset voisi
olla Oulun seudun murteessa mahdollisia ja viestiä esimerkiksi murteen muuttumisesta.
Perustelen ratkaisuani kuitenkin sillä, että myös *uude-äänneympäristössä ja u-loppuisen
diftongin jälkeen, joissa poikkeuksellista katoedustusta on huomattavasti, tavataan aineistossa eniten siirtymä-äänteellisiä edustuksia, jotka aiempien tutkimusten perusteella ovat
Oulun seudun murteessa tavallisimpia.
Sen sijaan äänneympäristössä *äädö molemmat aineistossa esiintyvät edustukset ovat
j:llisiä eikä aiemmissa tutkimuksissa esiintynyttä v-edustusta esiinny lainkaan. *ydi-äänneympäristössä ainoassa tapauksessa on katoedustus, vaikka aiemmissa tutkimuksissa
tässä äänneympäristössä on tavallisesti v-edustus. *yydi-äänneympäristössä esiintyy yksi
katoedustus ja yksi v-edustus. Näistä v-edustus on aiempien tutkimusten mukaan tavallisin. *eedo ja *aadu -äänneympäristöissä esiintyy molemmissa v-edustuksen rinnalla kerran myös j-edustusta, vaikka aiempien tutkimusten mukaan näissä on v-edustus. Tässä
kappaleessa mainituissa äänneympäristöissä aiemmista tutkimuksista poikkeavia edustuksia on kuitenkin niin vähän, että niistä on mahdotonta tehdä pitäviä päätelmiä.
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6. PÄÄTÄNTÖ
Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tarkastellut murteelle kääntämistä: millä tavoin sitä
on tehty äänne- ja muotopiirteiden ja sanaston tarkastelun perusteella. Äänne- ja muotopiirteiden tarkastelun avulla olen vastannut ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: noudatellaanko käännöksissä Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Olen tarkastellut äänne- ja muotopiirteistä svaavokaalia, t:n heikon asteen edustusta sekä Oulun seudun
murteelle stereotyyppistä nä(ä)-pronominia. Olen tehnyt sekä aineiston kokonaisvaltaista
tarkastelua että yksittäisten käännösten tarkastelua.
Olen kuvaillut svaavokaalin käyttöä eri käännöksissä termeillä systemaattista tai melko
systemaattista. Olen laskenut, mikä osuus t:n heikon asteen vastineista mukailee Oulun
seudun murteen edustusta. Tämän mukaan olen jakanut käännökset systemaattisiin, lähes
systemaattisiin ja ei systemaattisiin. Systemaattisiin käännöksiin olen laskenut käännökset, joissa t:n heikon asteen edustuksessa ei ole poikkeuksia, lähes systemaattisiin ne
käännökset, joissa t:n heikon asteen edustuksessa on yksi tai kaksi poikkeusta ja ei systemaattisiin ne käännökset, joissa poikkeuksia on enemmän kuin kaksi. nä(ä)-pronominin
käyttöä olen tarkastellut sitä kautta, kuinka monta kertaa nä(ä)-pronomini esiintyy kussakin käännöksessä, käytetäänkö käännöksissä jotakin muuta pronominivarianttia ja
missä käännettävissä kohdissa ja konteksteissa yksikön toisen persoonan pronominivariantteja esiintyy.
Äänne- ja muotopiirteiden tarkastelun jälkeen olen perehtynyt sanastoon. Sanaston tarkastelun avulla olen pyrkinyt vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseeni: miten murteelle kääntäminen näkyy sanastossa. Olen keskittynyt sanaston tarkastelussa erityisesti
yleiskieleen kuulumattomien sanojen määrään. Olen jakanut aineistoon kuuluvat murrekäännökset neljään ryhmään sen perusteella, kuinka paljon käännöksissä on yleiskieleen
kuulumattomia sanoja. Äänne- ja muotopiirteiden ja sanaston tarkastelun avulla olen pyrkinyt lopuksi vastaamaan viimeiseen tutkimuskysymykseeni, millä tavoin murteelle
kääntämistä tehdään. Olen tehnyt aineiston äänne- ja muotopiirteistä sekä yleiskieleen
kuulumattomien sanojen lukumääristä kokoavan taulukon ja vertaillut, miten eri tavoin
murteelle kääntämistä on tehty.
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Tutkimusaineistona olen käyttänyt Aku Ankka -sarjakuvan Korjauspaja-tarinan murrekäännöksiä, jotka ovat syntyneet ohjattua käännöskilpailua varten. Olen saanut aineiston
käyttöön ohjaajaltani Harri Mantilalta. Murrekäännöksissä on käännetty neljä ensimmäistä sivua lähdetekstistä, Korjauspaja-tarinasta, yleiskielestä Oulun seudun murteelle.
Käännettävänä on ollut 46 kohtaa, jotka sisältävät vaihtelevan pituisia tekstipätkiä tai toisinaan pelkästään yksittäisiä sanoja. Yhteensä lähdetekstissä on 305 sanaa. Käännettävät
tekstit sijoittuvat sarjakuvalle tyypilliseen tapaan puhe- tai ajatuskupliin, tekstilaatikoihin
tai kyltteihin.
Tulosten mukaan kaikissa käännöksissä noudatellaan melko systemaattisesti Oulun seudun murteen äänne- ja muotopiirteitä. Tulosten mukaan svaavokaali on hyvin tiedostettu
murrepiirre: se esiintyy 98 prosentissa niistä kohdista, joissa se Oulun seudun murteessa
on mahdollinen. Tulokset tukevat aiempia svaavokaalin käytöstä tehtyjä tutkimuksia.
Kahdeksassa käännöksessä on yksi tai useampi yleiskielinen lj-, rj-, hj- tai nj-yhtymä.
Osassa näistä käännöksistä jokin edellä mainituista konsonanttiyhtymistä esiintyy systemaattisesti yleiskielisenä; osassa yleiskielinen variantti on selvä poikkeus. Poikkeuksille
ei yhtä tapausta lukuun ottamatta ole nähtävillä selvää selitystä. Kaksi kertaa aineistossa
esiintyy myös selvästi Oulun seudun murteelle poikkeavaa svaavokaalin käyttöä: yhdessä
käännöksessä svaavokaalia käytetään ls-yhtymässä (hölöskytelköö) ja yhdessä käännöksessä rk-yhtymässä (surukeeta). Nämä olen tulkinnut murretietouden horjuvuudeksi tai
liioitteluksi.
Tulosten mukaan myös t:n heikon asteen vastineet mukailevat pitkälti aiemmin tehtyjä
havaintoja. Kuitenkin t:n heikon asteen edustuksessa variaatiota on enemmän kuin svaavokaalin käytössä. Käännöksiä, joissa käytetään poikkeuksellista t:n heikon asteen edustusta kerran tai kaksi kertaa on yhteensä 16. Lisäksi neljässä käännöksessä t:n heikon
asteen edustukset eivät ole systemaattisesti Oulun seudun murteen mukaisia, vaan poikkeuksia on useita. Muissa käännöksissä t:n heikon asteen edustukset mukailevat systemaattisesti aiempia havaintoja.
Siirtymä-äänteissä ei ole aineistossa juurikaan variaatiota. Tältä osin kääntäjillä näyttäisi
olevan hyvä murreintuitio. Vain äänneympäristöissä *eedo ja *aadu esiintyy aineistossa
äänneympäristölle poikkeuksellista siirtymä-äännettä. Lisäksi äänneympäristössä *äädö
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on molemmissa aineistossa esiintyvissä tapauksissa j-edustus, vaikka aiempien tutkimusten mukaan tässä äänneympäristössä on v-edustus. Sen sijaan katoedustusta löytyy useammankin kerran sellaisista ympäristöistä, joissa aiempien tutkimusten perusteella Oulun
seudun murteessa on siirtymä-äänne. *uude-äänneympäristössä ja u-loppuisen diftongin
jälkeen katoedustusta on huomattavan paljon, ja näiden äänneympäristöjen kohdalla olen
esittänyt tarpeen lisätutkimukselle. Näissäkin äänneympäristöissä aiempien tutkimusten
mukainen edustus on kuitenkin aineistossa tavallisin. Lisäksi yksittäisiä katoedustuksia
esiintyy useissa äänneympäristöissä. Useita äänneympäristöjä esiintyy kuitenkin aineistossa niin vähän, että niissä esiintyvistä poikkeuksellisista edustuksista on vaikea tehdä
pitäviä päätelmiä.
Tulosten mukaan yksikön toiseen persoonaan viitataan käännöksissä systemaattisesti tai
melko systemaattisesti nä(ä)-pronominilla. Joissakin käännöksissä nä(ä)-pronominin rinnalla käytetään variantteja sää tai sinä, mutta näitä tapauksia on nä(ä)-pronominiin verrattuna vähän, ja tapaukset ovat muuhun aineistoon nähden poikkeuksellisia. Ainoastaan
yhdessä käännöksessä nä(ä)-pronominia ei esiinny lainkaan. nä(ä)-pronominin tarkastelusta saadut tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan nä(ä)-pronomini on Oulun seudun murteeseen stereotyyppisesti liittyvä piirre.
Lähdetekstissä ei esiinny kertaakaan yksikön toisen persoonan pronominia sinä, mutta
yksikön toiseen persoonaan viitataan yhteensä kahdeksassa käännettävässä kohdassa.
Suurin osa aineiston nä(ä)-pronomineista sijoittuu näihin kohtiin. Lisäksi yli puolessa
aineiston käännöksistä nä(ä)-pronominia esiintyy myös vähintään yhdessä kohdassa,
jossa ei lähdetekstissä viitata yksikön toiseen persoonaan. Useimmissa näistä tapauksista
koko lauserakennetta on muokattu, jotta kohtaan on saatu yksikön toinen persoona, ja
pronominivariantti nä(ä). Näissä tapauksissa kääntäjät ovat mitä todennäköisimmin halunneet esitellä murteen resursseja, ja siksi kohosteinen murrepiirre on lisätty myös sellaisiin kohtiin, joissa kääntäminen tai murteistaminen ei olisi sitä vaatinutkaan.
Käännökset eroavat toisistaan selvimmin sanaston osalta. Olen jakanut käännökset neljään ryhmään sen perusteella, kuinka paljon käännöksissä on yleiskieleen kuulumattomia
sanoja. Ryhmässä 1 ovat käännökset, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on 0–20
eli vähän, ryhmässä 2 käännökset, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on keskimääräisesti tai aika vähän (21–40), ryhmässä 3 käännökset, joissa yleiskieleen kuulumattomia
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sanoja on keskimääräisesti tai aika paljon (41–60), ja ryhmässä 4 käännökset, joissa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on paljon (61–80). Ryhmään 4 olen laskenut myös käännöksen 39, jossa yleiskieleen kuulumattomia sanoja on 90. Näiden ryhmien sisällä olen
tarkastellut äänne- ja muotopiirteiden systemaattisuutta. Tulosten perusteella näyttää
siltä, että yleiskieleen kuulumattomien sanojen suuri määrä on yhteydessä äänne- ja muotopiirteiden systemaattisuuteen. Käännösten erot yleiskieleen kuulumattomien sanojen
määrässä viestinevät myös kääntäjien erilaisista murrekäsityksistä: toiset kääntäjät ovat
pitäneet sanastoa tärkeänä osana murteelle kääntämistä.
Tutkittujen piirteiden lisäksi aineistosta riittäisi vielä paljon tutkittavaa. Erityisesti lisätutkimusta vaatisivat t:n heikon asteen vastineet Oulun seudun murteessa, ja erityisesti ne
äänneympäristöt, joissa esiintyy tutkimusaineistossa paljon katoedustusta. Myös aineiston murrekäännöksissä käytetty sanasto toimisi hyvin murresanastoa koskevan tutkimuksen aineistona. Sanastosta olisi voinut myös tarkastella, mitkä kaikki lähdetekstin sanat
esiintyvät käännöksissä. Olen tehnyt jonkin verran eri piirteiden tarkastelun yhteydessä
huomioita esimerkiksi tiettyjen sanojen toistuvasta esiintymisestä. Kuitenkin lähdetekstissä on myös sellaisia sanoja, jotka on suurimmasta osasta käännöksiä jätetty pois. Lisäksi olisi mielenkiintoista poimia enemmänkin Oulun seudun murteeseen liitettyä sanastoa, ja tarkastella näiden sanojen taustoja.
Murrekäännösten käyttäminen aineistona on toiminut tässä tutkimuksessa hyvin. Pelkästään kielenainekseen keskittyminen on toisaalta ollut tietoinen ratkaisu; toisaalta minulla
ei ole ollut mahdollisuutta saada minkäänlaisia taustatietoja kääntäjistä. En ole saanut
käyttööni myöskään alkuperäisiä kilpailuohjeita. Näihin ongelmiin vaikuttanee se, että
aineisto on syntynyt jo vuosia sitten. En kuitenkaan pidä aineistoa vanhentuneena, koska
se on syntynyt 2000-luvulla. Aineisto tarjoaa huomattavasti uudempaa kielenainesta kuin
esimerkiksi lähteenä käyttämäni Pääkkösen (1971) esittämät kielenainesesimerkit. Kuvien käyttöön olen saanut luvan Aku Ankan päätoimittajalta Aki Hyypältä.
Olen valinnut suuremmasta aineistosta tutkimusaineistoksi ne murrekäännökset, jotka on
valittu alkukarsinnasta jatkoon. Toisenlainen otanta olisi todennäköisesti tehnyt aineistosta huomattavasti heterogeenisemman, ja varmasti mukana olisi myös murrekäännöksiä, joissa Oulun seudun murteeseen olisi liitetty monia siihen kuulumattomia piirteitä.
Toisaalta valitsemalla vain jatkoon päässeitä käännöksiä, olen varmistanut, että pystyn
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tarkastelemaan nimenomaan Oulun seudun murteelle tyypillisiä piirteitä. Tällainen otanta
on myös mahdollistanut syvällisemmän tarkastelun esimerkiksi poikkeuksista, koska
niitä on vähemmän kuin mitä todennäköisimmin olisi, jos aineiston otanta olisi ollut erilainen.
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