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1. JOHDANTO  

    

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Kandidaatintutkielmassani tutkin Oulun alueella myynnissä olevien suurten ker-

rostaloasuntojen myynti-ilmoitusten esittelytekstien diskursseja ja adjektiiveja. 

Suurilla kerrostaloasunnoilla tarkoitan tässä tutkimuksessa vähintään neljän huo-

neen asuntoja. Tutkimukseni keskittyy pelkästään myynti-ilmoitusten esittelyteks-

teihin, enkä kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin asunnoista tarjolla oleviin kirjal-

lisiin tai muihin tietoihin. Olen tarkkaillut satunnaisesti asuntojen myynti-ilmoituk-

sia ja eritoten myynti-ilmoitusten kieltä, ja mielestäni on mielenkiintoista tutkia, 

kuinka asuntoja yritetään myydä. 

 

Kandidaatintutkielmassa on mahdotonta tutkia yksityiskohtaisesti suurta aineis-

toa, joten olen päätynyt rajaamaan tutkimukseni suuriin kerrostaloasuntoihin. 

Koska olen rajannut tutkimukseni pelkästään suurten kerrostaloasuntojen myynti-

ilmoitusten kieleen, olen voinut ottaa tarkasteluun kaikki (67 kappaletta 

27.9.2018) Oulun alueella myytävät, rajaukseeni sopivat asunnot. Toinen vaihto-

ehto olisi ollut tutkia esimerkiksi kaikkien Oulun alueella olevien kerrostaloasun-

tojen myynti-ilmoitusten kieltä niin, että olisin ottanut tarkasteluun esimerkiksi 

joka kolmannen myynti-ilmoituksen. Olisin voinut myös ottaa tarkasteluun kaik-

kien myynnissä olevien asuntojen myynti-ilmoituksen kielen, mutta siinä tapauk-

sessa olisin joutunut jättämään erittäin suuren osan myynti-ilmoituksista tarkas-

telun ulkopuolelle. Koen tekemäni valinnan mielekkääksi, sillä tällä tavalla pystyn 

ottamaan tutkimuksessani tarkasteluun koko keräämäni aineiston. 

 

Keskityn tutkielmassani asuntojen myynti-ilmoituksissa aktivoituviin diskursseihin 

sekä myynti-ilmoituksissa käytettäviin adjektiiveihin. Adjektiivit ovat mielenkiintoi-

nen valinta, koska niistä selviää, millaisilla ominaisuuksilla myyjät pyrkivät asun-

tojaan markkinoimaan. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

– Mitkä ovat asuntomyynti-ilmoituksissa yleisimmin aktivoituvat diskurssit? 

– Millaisia adjektiiveja asuntomyynti-ilmoituksissa esiintyy? 

– Millaiset adjektiivit esiintyvät minkäkin diskurssin yhteydessä? 
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Hypoteesini on, että myyjät pyrkivät tuomaan asunnot esille mahdollisimman po-

sitiivisessa valossa. Tyypillisiä aineistossani esiintyviä adjektiiveja voisivat olla 

esimerkiksi hyvä, rauhallinen, valoisa tai muu vastaava yleisesti positiivisena pi-

detty asunnon ominaisuus. En usko, että aineistoni sisältää esimerkiksi adjektii-

veja huono tai pimeä tai epä-alkuisia adjektiiveja. Perustan hypoteesini Sepän 

(2010) pro gradu -tutkielman tuloksiin sekä yleiseen maailmantietoon. Myynti-il-

moitukset ovat mainostekstejä, ja mainosteksteissä pyritään yleensä kuvaamaan 

mainostettavien tuotteiden tai asioiden ominaisuuksia yleisesti positiiviseksi aja-

telluin ilmauksin.  

 

 

1.2. Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostuu 67 asuntomyynti-ilmoituksesta. Aineistoni olen ke-

rännyt 27.9.2018 asunnot.oikotie.fi-sivustolta, joka on internetsivu, johon yksityi-

set ihmiset ja kiinteistönvälitysyritykset voivat laittaa asuntonsa myyntiin. Olen 

koonnut aineistoni tallentamalla asuntomyynti-ilmoitukset pdf-muodossa tietoko-

neelleni.  

 

Aineistokseni olen valinnut uudiskohteita lukuun ottamatta kaikki myynnissä ole-

vat Oulussa sijaitsevat neljän tai useamman huoneen kerrostaloasunnot. Uudis-

kohteet olen rajannut pois, koska kaikissa saman rakennusfirman uusissa asun-

noissa on lähes poikkeuksetta sama esittelyteksti. Luonnollisesti olen rajannut 

pois myös sellaiset kohteet, joissa ei ole lainkaan esittelytekstiä. Lyhyimmässä 

ilmoitustekstissä on kolme sanaa, pisimmässä 181 sanaa. Suurin osa aineistoni 

ilmoitusteksteistä sisältää 50–100 sanaa.  

 

 

1.3. Aikaisempi tutkimus 

 

Asuntojen myynti-ilmoitusten kieltä on tutkinut aiemmin Oulun yliopistossa pro 

gradu -tutkielmassaan Jaana Seppä vuonna 2010. Hänen tutkimuksensa keskit-

tyy myynti-ilmoitusten adjektiiveihin. Tutkielmassaan hän pyrkii selvittämään, mil-

laisia adjektiiveja ilmoituksissa on, miten ne jakaantuvat merkityksensä 
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perusteella ja millaista tyyliä ne tekstilajiin tuovat (Seppä 2010: tiivistelmä). 

Seppä luokittelee tutkimuksessaan adjektiivit Leppäjärven ja Jämsän (1976) luo-

kittelumallin mukaan.  

 

Viimeisimmät Oulun yliopistossa tehdyt adjektiiveja käsittelevät pro gradu -tut-

kielmat ovat Anni Pulkkisen tutkimus Adjektiivit ja diskurssit morsianten ja sulhas-

ten kirjoittamissa blogiteksteissä (2015) ja Tiina Hentilän tutkimus Adjektiivit kon-

takti-ilmoituksissa (2014). Lisäksi 2000-luvulla Oulun yliopistossa on tutkittu mm. 

viiniadjektiiveja (Ruuskanen: 2011), mainosten adjektiiveja 1960- ja 1990-luvun 

Suosikki-lehdissä (Aho: 2000) sekä ruokamainosten adjektiiveja (Tihinen: 2006).  

 

Diskurssianalyyttista tutkimusta Oulun yliopiston suomen kielen laitoksella on 

tehty 2010-luvulla varsin runsaasti. Väitöskirjatasolla diskurssintutkimusta ovat 

tehneet Maija Saviniemi tutkimuksessaan On noloa, jos ammattilaiset tekevät tö-

keröitä kielioppivirheitä. Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja 

-diskurssit (2015) sekä Liisa-Maria Lehto tutkimuksessaan Korpusavusteinen dis-

kurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta (2018). Pro gradu -tutkielmissa 

on tutkittu mm. uutisten verkkokommenttien diskursseja (esim. Tiina Mattanen: 

2013) sekä lehtien uutisten ja pääkirjoitusten diskursseja (esim. Reetta Tätilä: 

2014 ja Kaisa Hahto: 2012). 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA  

 

Tutkimukseni on kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Kvalitatiivinen tutkimus 

pyrkii kuvaamaan tutkittavan ilmiön laatua. Pelkistetyimmillään kvalitatiivinen tut-

kimus voidaan ymmärtää aineiston ei-numeraaliseksi tutkimiseksi. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tulokset ovat paikallisia ja muuttuvia. (Eskola & Suoranta 1998 13–

16.)  

 

Lähestyn tutkimustani funktionaalisesti, mikä tarkoittaa suuntausta, jonka tavoit-

teena on selvittää, miten kieli toimii sosiaalisten vuorovaikutusten välineenä. 

Funktionaalisen kielitieteen juuret ovat sosiologian ja antropologian puolella. 

Funktionaalisuus on kielitieteessä yhtenäisen koulukunnan tai teoriamallin sijaan 

pikemminkin lähestymistapa kieleen. Funktionaalisessa kielitieteessä ajatellaan, 

että kielen tärkein ominaisuus on merkitysten luominen ja kielitieteen tehtävänä 

on selvittää, miten kielen avulla rakennetaan merkityksiä vuorovaikutustilan-

teissa. Funktionaalisen lähestymistavan mukaan kieltä ei tule kuvata irrallaan 

kontekstista, sillä kielen rakenne, merkitys ja käyttö ovat kietoutuneet tiiviisti yh-

teen. Kielen avulla opitaan sosiaalisen kontekstin arvot, asenteet ja käyttäytymis-

tavat, ja kieli heijastaa sekä rakentaa yhteisöjen toimintatapoja. Kieli on olennai-

nen osa tilannetta ja luo itse tilanteen. (Luukka 2000: 135–141.) 

 

 

2.1. Semantiikka 

 

Semantiikka eli merkitysoppi tarkoittaa kielentarkastelua, jossa tutkitaan ilmaus-

ten merkityksiä. Semantiikka jaetaan lausesemantiikkaan ja sanasemantiikkaan, 

joista ensimmäisessä kiinnitetään huomio lauseisiin ja jälkimmäisessä tutkitaan 

sanoja. Sanasemantiikasta käytetään nimitystä leksikaalinen semantiikka. Se-

mantiikassa tutkitaan merkityksiä kielellisenä ilmiönä: kaikilla kielen yksiköillä on 

oma merkityksensä. (Goddard 2012: 1; Kangasniemi 1997: 22, 24.) 
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2.2. Sisällönanalyysi  

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutki-

muksen perinteissä. Sitä voidaan pitää sekä yksittäisenä metodina että väljänä 

teoreettisena viitekehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuk-

siin. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91.) Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida 

suullista ja kirjoitettua kommunikaatiota ja tarkastella asioiden ja tapahtumien 

merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä. Tekstin sanat, fraasit ja muut yksiköt luoki-

tellaan merkityksen perusteella samaan luokkaan silloin kun ne merkitsevät sa-

maa asiaa. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001: 21–23.) 

 

Sisällönerittely on joukko menettelytapoja, joiden avulla tieteellisiä käytäntöjä 

noudattaen dokumenttien sisällöstä voidaan tehdä havaintoja ja kerätä tietoja. 

Sisällönerittelyä voidaan käyttää havaintojen teon ja tiedon keruun välineenä sil-

loin kun tutkimus rakennetaan dokumenttiaineiston pohjalle. (Pietilä 1974: 53–

55.)  

 

Sisällönanalyysilla tarkoitetaan pyrkimystä kuvata sanallisesti dokumenttien si-

sältöä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 106). Tutkimusaineistosta erotetaan samanlai-

suudet ja erilaisuudet. Sisällönanalyysilla voidaan systemaattisesti analysoida ja 

tehdä havaintoja dokumenteista. Kerätty tietoaineisto tiivistetään siten, että tut-

kittavia ilmiöitä voidaan kuvailla yleistävästi tai tutkittavien ilmiöiden suhteet saa-

daan esille selvästi. Informaatio voi olla määrällistä tai laadullista. Laadullinen in-

formaatio voi olla esimerkiksi verbaalista aineistoa. (Latvala & Vanhanen-Nuuti-

nen 2003: 23.) 

 

Sisällönanalyysi voi perustua induktiiviseen tai deduktiiviseen päättelyyn. Induk-

tiivinen päättely on aineistolähtöistä, eli siinä kuvataan käsitteellisesti konkreet-

tista aineistoa. Deduktiivinen päättely perustuu loogisiin sääntöihin, pragmaatti-

siin sääntöihin tai mentaalimalliin tutkittavasta asiasta, eli se pohjautuu aiempaan 

tietoon asiasta. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001: 24.) 

 

Ennen analysoinnin aloittamista määritetään tutkimuksessa käytettävä analyy-

siyksikkö, joka voi olla esimerkiksi sana, lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus. 
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Lausuma voi muodostua useammasta virkkeestä. Aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi koostuu kolmesta vaiheesta. Ensin aineisto pelkistetään eli redusoidaan. 

Tutkimukselle epäolennainen osa karsitaan aineistosta pois. Seuraava vaihe on 

ryhmittely eli klusterointi. Redusoidusta aineistosta käydään ilmaukset läpi tar-

kasti, ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavuuksia kuvaavia käsit-

teitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet yhdistetään omaksi luokakseen. Tämä 

luokka nimetään kuvaavalla käsitteellä. Lopuksi aineisto abstrahoidaan eli tutki-

muksen kannalta hyödyllinen tieto erotetaan ja tiedon perusteella muodostetaan 

teoreettisia käsitteitä. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001: 25–26; Tuomi & Sa-

rajärvi 2009: 110–111.) 

 

 

2.3. Teksti, diskurssi ja diskurssianalyysi 

 

Perinteisesti on ajateltu, että teksti on katkelma kirjoitettua kieltä, mutta nykyisin 

sillä tarkoitetaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä (Luukka 2000: 134). Teks-

tillä on hahmo ja olomuoto, teksti on sidoksissa aikaan, paikkaan, henkilöihin ja 

tilanteeseen (Hiidenmaa 2000: 164). Fairclough’n mukaan tekstit voivat olla kir-

jallisia tai suullisia. Suulliset tekstit voivat olla joko puhuttuja tai yhtä aikaa sekä 

puhuttuja että visuaalisia. (Fairclough 1997: 79.) 

 

Tekstin suora määrittely on hankalaa, mutta voi sanoa, että teksti on käytössä 

olevaa kieltä. Tekstillä on jokin funktio, tehtävä ja tavoite. Tekstin voi katsoa si-

sältävän diskurssit, jolloin diskurssit ovat osa tekstin merkityksiä. Toisaalta tekstin 

katsotaan aktivoivan erilaisia diskursseja tietyillä sananvalinnoilla. (Hiidenmaa 

2000: 165–167.) 

 

Koska diskurssintutkimusta tehdään monilla eri tieteenaloilla, on diskurssin käsite 

laajentunut. Laajimmillaan kielitieteessä diskurssianalyysilla voidaan tarkoittaa 

kokonaisten viestintätapahtumien tutkimusta ja suppeimmillaan tiettyä ns. bir-

minghamilaista kuvaustapaa. Yhteiskuntatieteilijät puolestaan käsittävät diskurs-

sit kielitieteilijöitä laajemmin tapoina rakentaa tietoa ja sosiaalisia käytänteitä. 

Kielitieteilijöille diskurssi on nimenomaan kirjoitusta tai puhetta, yhteiskuntatietei-

lijöille se taas on teoreettisempi käsite. (Luukka 2000: 133–135.)  
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Fairclough (1997: 31) erottaa kaksi merkitystä. Toinen on kielitieteissä vallitseva: 

diskurssi nähdään sosiaalisena toimintana ja vuorovaikutuksena, ihmisten kans-

sakäymisenä todellisissa sosiaalisissa tilanteissa. Toinen merkitys on puolestaan 

suosittu jälkistrukturalististen yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa: diskurssi on 

todellisuuden sosiaalinen konstruktio, tiedon muoto. Fairclough itse käyttää ter-

miä diskurssi molemmissa merkityksissä ja pyrkii liittämään merkitykset yhteen. 

 

Tutkijan täytyy määritellä, mitä hän tarkoittaa diskurssin käsitteellä tutkimukses-

saan (Saviniemi 2015: 26). Sovellan tutkimuksessani Pason (2007: 35) sekä Sa-

viniemen (2015: 26) määritelmiä ja tarkoitan diskurssilla aineistoni teksteissä 

esiintyviä puhetapoja ja merkitysjärjestelmiä, jotka rakentavat asuntoihin liittyvää 

maailmaa. Lisäksi ymmärrän diskurssit samoin kuin Heikkinen (2009: 54), joka 

tarkoittaa diskursseilla tietynlaisia todellisuuden jäljentämisen tasoja, jotka ovat 

sosiokulttuurisessa kontekstissa kielenpuhujille tavalla tai toisella tuttuja. 

 

Hiidenmaa erottaa lingvistisen tekstintutkimuksen muista tekstintutkimuksen la-

jeista, koska lingvistinen tekstintutkimus pyrkii selvittämään, mitä kieli on ja miten 

sitä käytetään. Hiidenmaan mukaan tekstit ja diskurssit yhdistyvät toisiinsa, joten 

tekstintutkimuksen rinnalle nousee usein diskurssintutkimus. Yhdistelmä muo-

dostaa jatkumon, jonka toisessa päässä on puhdas tekstintutkimus, jossa hae-

taan vastausta siihen, miten tekstissä ilmaistaan merkityksiä käyttämällä kielen 

resursseja. Jatkumon toisessa päässä on diskurssintutkimus, jossa teksti on vä-

line, jota käyttämällä selvitetään, miten eri aiheista puhutaan. Välimaastossa on 

tekstin- ja diskurssintutkimus, jossa tutkitaan, millaisia merkityksiä tekstissä tuo-

tetaan ja miten niitä tuotetaan. (Hiidenmaa 2000: 164–169.) 

 

Jokisen, Juhilan ja Suonisen mukaan diskurssianalyysi on sellaista kielen käytön 

ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa yksityiskohtaisesti analy-

soidaan, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytän-

nöissä (Jokinen ym. 1993: 9–10). Suonisen (1999: 18.) mukaan diskurssianalyy-

sissa tutkitaan, miten toimijat kielenkäytöllään tekevät asioita ymmärrettäväksi. 

Tarkastelussa nostetaan keskiöön se, millaiset kuvaukset ja selitykset ovat erilai-

sissa tilanteissa ja keskustelun kohdissa ymmärrettäviä, ja millaisia asiaintiloja 
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noilla selityksillä kulloinkin rakennetaan. Jokisen ja Juhilan (1999: 54.) mukaan 

diskurssianalyysissa ollaan kiinnostuneita nimenomaan kulttuurisista merkityk-

sistä, siitä miten yhteistä sosiaalista todellisuutta rakennetaan.  

 

 

2.4. Kriittinen diskurssianalyysi 

 

Kriittinen diskurssianalyysi on yksi viimeaikaisimmista diskurssianalyysin muo-

doista. Kriittinen diskurssianalyysi yhdistää sekä kielitieteellisen että yhteiskunta-

tieteellisen diskurssin tutkimuksen näkemyksiä. Sekä kielitieteellinen diskurssin 

tutkimus että kriittinen diskurssianalyysi kohdistavat mielenkiintonsa kielenkäyt-

töön. Analysoinnin kohteena on puhuttu tai kirjoitettu kieli käyttötilanteissaan kie-

len teorioita ja lingvistisiä analyysiluokkia hyödyntäen. Kriittinen diskurssianalyysi 

jakaa yhteiskuntatieteellisen diskurssin tutkimuksen kanssa näkemyksen siitä, 

että diskurssi on tapa hahmottaa ja jäsentää maailmaa. Kielitieteellisen ja yhteis-

kuntatieteellisen diskurssianalyysin eron voi tiivistää siihen, että kielitieteellisessä 

diskurssianalyysissa tutkitaan kielenkäyttöä ja sen piirteitä, kun yhteiskuntatie-

teellisessä diskurssianalyysissa tutkitaan kielen kautta muita ilmiöitä. Kriittisessä 

diskurssianalyysissa painopiste on valtasuhteiden, ideologian ja diskurssin yh-

teen kietoutuneissa suhteissa. Diskurssia analysoidaan sosiaalisten ja käytäntei-

den näkökulmasta. (Pietikäinen 2000: 191–199.) 

 

Kriittinen diskurssianalyysi on lähinnä väljä teoreettinen viitekehys kielentutki-

mukselle, jossa ollaan kiinnostuneita kielen sosiaalisen käytön ja valtasuhteiden 

yhteen kietoutumisesta. Kriittisen diskurssianalyysin perusajatus on, että kielen-

käyttö on osa sosiaalisia käytänteitä. Kulttuuriset normit, sosiaaliset rakenteet ja 

tilannetekijät rajoittavat ja muokkaavat kielenkäyttöä. Kriittisessä diskurssianalyy-

sissa ajatellaan, että kielenkäyttö on sosiaalinen areena, jossa ilmenevät yhtä 

aikaa sekä maailman hahmottamisen että vuorovaikutuksen sosiaaliset proses-

sit. (Pietikäinen 2000: 191–199.) 

 

Norman Fairclough’n mukaan kieli on vallankäytön väline. Kieli on sekä sosiaali-

nen että yhteiskunnallinen käytäntö, joten se on toiminnan muoto. Lisäksi kieli on 

historiallisesti ja sosiaalisesti vaihteleva toimintamuoto, joka on dialektisessa 
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vuorovaikutuksessa muiden yhteiskunnallisten alueiden kanssa. Faiclough’n mu-

kaan kriittinen diskurssianalyysi tarkastelee kieltä yhteiskunnallisena vaikuttajana 

ja yhteiskunnallisena tuotoksena. Tarkastelun kohteena on näiden aspektien vä-

linen jännite. Kielenkäyttö rakentaa yhtäaikaisesti sosiaalisia suhteita, sosiaalisia 

identiteettejä sekä tieto- ja uskomusjärjestelmiä. (Fairclough 1997: 75–76.) 

 

 

2.5. Teorian soveltaminen tässä tutkimuksessa 

 

Edellisissä luvuissa käsittelin kandidaatintutkielmani teoreettista taustaa. Tässä 

luvussa tarkoituksenani on selventää, millä tavoin käytän edellisissä luvuissa 

esittelemääni teoriataustaa tutkimuksessani. 

 

Semantiikkaa käytän tutkimuksessani siihen, että tarkastelen asuntojen myynti-

ilmoituksissa käytettäviä adjektiiveja ja niiden merkityksiä. Adjektiivien merkityk-

siä selvitän Kielitoimiston sanakirjan verkkoversion avulla. Leppäjärven ja Jäm-

sän luokittelumallissa (1976) adjektiivit luokitellaan semanttisin perustein, joten 

semantiikka tulee käyttöön siinäkin yhteydessä.  

 

Sisällönanalyysia käytän aineistoni läpikäymiseen ja aineistossa aktivoituvien 

diskurssien etsimiseen. Diskurssianalyysia ja sisällönanalyysia yhdistämällä py-

rin etsimään, löytämään ja nimeämään asuntomyynti-ilmoituksissa aktivoituvat 

diskurssit. Kriittisen diskurssianalyysin ja semantiikan avulla taas tarkastelen, mil-

laisia adjektiiveja eri diskurssien kanssa käytetään, millaisia merkityksiä diskurs-

sien yhteydessä käytettävillä adjektiiveilla luodaan ja mitä jätetään kertomatta. 

 

Lopuksi vielä ryhmittelen ja taulukoin aineistoni adjektiivit Leppäjärven & Jämsän 

(1976) adjektiivien semanttisen luokittelumallin (ks. luvut 3.3. ja 3.4.) mukaan ja 

vertailen eri semanttisten luokkien suhteellista osuutta Sepän (2010) tekemään 

asuntomyynti-ilmoitusten aiempaan tutkimukseen. Lisäksi taulukoin aineistoni 

yleisimmät adjektiivit ja vertailen niitä Suomen kielen taajuussanastoon sekä Se-

pän tutkimukseen. 
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3. ADJEKTIIVIT  

 

3.1. Adjektiivin määrittely  

 

Sanojen ryhmittely yleispäteviin sanaluokkiin on kieliopin vaikeimpia tehtäviä. 

Luokittelua on tehty semanttisten, morfologisten ja syntaktisten kriteerien perus-

teella. Pisimpään keskeisenä luokitteluperusteena on ollut sanojen semanttinen 

eli merkityksiin perustuva luokittelu. Yleispätevää sanaluokkajakoa tuskin pysty-

tään tekemään mitenkään, mutta monien tutkijoiden mielestä parhaiten kielen to-

dellisuutta vastaavaan tulokseen päästään, kun sanoja luokitellaan sekä morfo-

logisin, syntaktisin että semanttisin perustein. (Hakanen 1973: 15–16.) 

 

Pajusen (1994: 513) mukaan adjektiivit ovat semanttisesti katsottuna ominaisuu-

den nimiä. Ison suomen kieliopin verkkoversion (VISK) määritelmän mukaan ad-

jektiivit ovat luvussa ja sijassa taipuvia nomineja. Adjektiivit luonnehtivat olioita, 

asioita, asiaintiloja tai tilanteita ilmaisemalla niiden todellisia tai kuviteltuja omi-

naisuuksia. Adjektiivit eroavat substantiiveista siten, että ne eivät peruskäytös-

sään viittaa tarkoitteisiin kuten substantiivit. Adjektiivien luokka on avoin, ja uusia 

adjektiiveja syntyy lainoina, lainojen mukautuksina, johdoksina sekä partisiippien 

leksikaalistumina. (VISK 2008: § 603.) 

 

 

3.2. Adjektiivien rajaaminen tässä tutkimuksessa 

 

VISK (2008 § 608) tulkitsee järjestysluvut adjektiiveiksi, joten otan järjestysluvut 

mukaan analyysiini. VISK:n (2008: § 681) mukaan sti-päätteiset sanat ovat ad-

verbeja, koska ne käyttäytyvät syntaktisesti samalla tavalla kuin muutkin adverbit. 

Sti-päätteiset sanat tulkitsen siis VISK:n tavoin adverbeiksi, enkä ota niitä mu-

kaan tutkimukseeni.  

 

Joihinkin adjektiivin funktiossa esiintyvistä partisiipeista sopivat kaikki adjektiivin 

kriteerit (Koivisto 1987: 27). Asuntomyynti-ilmoitusten adjektiiveja tutkinut Seppä 

(2010: 26) laskee omassa tutkimuksessaan tällaisessa funktiossa esiintyvät par-

tisiipit adjektiiveiksi. Adjektiivistuneet partisiipit ovat Sepän mukaan 
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asuntomyynti-ilmoituksissa merkittävässä osassa, sillä partisiippien avulla kuva-

taan sitä, mitä asunnoille on esimerkiksi rakennus- tai remontointivaiheessa 

tehty. Toimin tutkielmassani samalla tavalla kuin Seppä ja otan tarkasteluuni mu-

kaan ne partisiipit, joihin sopivat kaikki adjektiivien kriteerit.  

 

Esimerkiksi lauseessa Lintulasta ylimmän kerroksen remontoitu neliö vapautu-

massa uusille asukkaille. partisiippia remontoitu käytetään samalla tavalla kuin 

adjektiivia. Remontoitu on substantiivin etumääritteenä ja luonnehtii neliötä.  

 

 

3.3. Adjektiivien semanttinen luokittelu Leppäjärven ja Jämsän mallin mukaisesti  

 

Käytän tutkimuksessani adjektiivien luokitteluun Eila Leppäjärven ja Tuomo Jäm-

sän (1976) luokittelumallia sovellettuna. Leppäjärvi ja Jämsä jakavat adjektiivit 

fyysisiin ja psyykkisiin. Fyysiset adjektiivit on jaettu reseptiivisiin, lokaalisiin, sta-

tuaalisiin ja mensuraalisiin adjektiiveihin. Psyykkiset adjektiivit on jaettu reseptii-

visiin, lokaalisiin, statuaalisiin, mensuraalisiin, temporaalisiin, komparatiivisiin, 

possessiivisiin ja emotionaalisiin adjektiiveihin.  

 

Leppäjärvi ja Jämsä luokittelevat adjektiivin fyysiseksi, jos sen pääsanan tarkoite 

kuuluu tajunnan ulkopuolella olevaan esineelliseen todellisuuteen (esimerkiksi 

pöytä, talo) (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 6). Adjektiivi luokitellaan psyykkiseksi, jos 

sen pääsanan tarkoite ei kuulu tajunnan ulkopuoliseen esineelliseen todellisuu-

teen tai jos pääsanan tarkoite kuuluu esineelliseen todellisuuteen, mutta määrit-

teenä olevan adjektiivin kvaliteetti on päättelyn tulosta tai emotionaalisen asen-

noitumisen heijastumista. Esimerkiksi nopea huolto ja tarkka arvio ovat psyykki-

siä adjektiiveja. (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 7.) 

 

Fyysiset adjektiivit jaetaan neljään semanttiseen alaryhmään: reseptiivisiin, lo-

kaalisiin, statuaalisiin ja mensuraalisiin adjektiiveihin. Fyysiset reseptiiviset ad-

jektiivit ilmaisevat ulkoisen todellisuuden herättämiä aistivaikutelmia. Näiden ad-

jektiivien painopiste sijoittuu aistimiin: äänekästä puhetta, vaaleampaa paperia. 

Fyysiset lokaaliset adjektiivit ilmaisevat konkreettista paikkaa: viereinen auto, 

ylin kerros. Fyysiset statuaaliset adjektiivit merkitsevät tilaa tai koostumusta: 
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puinen veitsi, suojaamattomat kattorakenteet. Fyysiset mensuraaliset adjektiivit 

merkitsevät tilaan tai aikaan suhteutettua mittaa, esimerkiksi leveyttä, pituutta, 

ikää tai kokoa yleensä: pitkä heinikko, vanhoja miehiä, uusia taloja. (Leppäjärvi 

& Jämsä 1976: 6–7.) 

 

Psyykkiset adjektiivit jaetaan kahdeksaan semanttiseen alaryhmään: reseptiivi-

siin, lokaalisiin, statuaalisiin, mensuraalisiin, temporaalisiin, komparatiivisiin, pos-

sessiivisiin ja emotionaalisiin adjektiiveihin. Psyykkiset reseptiiviset adjektiivit 

ilmaisevat metaforisia aistikvaliteetteja: uni oli lumivalkoista. Psyykkiset lokaali-

set adjektiivit ilmaisevat pääsanansa tarkoitteen ordinaalista asemaa jossakin 

kokonaisuudessa: Hän oli viimeisellä vuosikurssillaan; Paras suomalainen oli 

Matti Virtanen. Psyykkiset statuaaliset adjektiivit tarkoittavat henkisiä tiloja ja 

niihin liittyviä ominaisuuksia: Katsojat seurasivat tarkkaavaisina esityksiä; Hän 

näyttää harmistuneelta. Psyykkiset mensuraaliset adjektiivit merkitsevät esi-

merkiksi iän, vaikeusasteen, koon tai määrän ajatuksissa tapahtuvaa mittaa-

mista: Ruotsi on korkean elintason maa; Tämä on halpa ja helppo rakentaa. 

 

Psyykkiset temporaaliset adjektiivit merkitsevät aikaa: viime vuonna, äskeinen 

viikonvaihde. Psyykkiset komparatiiviset adjektiivit ovat tavallisimmin lAinen-

loppuisia sanoja: erilainen alusta, tällainen suojapaikka. Psyykkiset possessii-

viset adjektiivit ovat johdoksia, jotka ilmaisevat kantasanan tarkoitteen omista-

mista: Julkinen välirikko Rooman kanssa; Siipi hallitsee taloudellisen taustan. 

Psyykkiset emotionaaliset adjektiivit välittävät lauseen tuottajan tai sen subjek-

tin asenteen pääsanan tarkoitetta kohtaan. Asenne voi olla esimerkiksi hyväk-

syvä tai hylkäävä. Emotionaalisten ja muiden adjektiivien välinen raja ei aina ole 

selkeä. Tähän ryhmään kuuluvat ne adjektiivit, joiden ensisijaiseen merkitykseen 

kuuluu emotionaalisuus ja joita ei ole perustellusti voitu sijoittaa mihinkään muu-

hun ryhmään: Ne eivät ole likikään niin hauskoja; Seuraukset olivat tavallista ikä-

vämmät. (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 7–10.) 
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3.4. Adjektiivien semanttinen luokittelu tässä tutkimuksessa 

 

Tutkielmassani noudatan Leppäjärven ja Jämsän (1976) luokittelumallia muuten, 

mutta psyykkisten reseptiivisten adjektiivien ryhmän korvaan psyykkisten meta-

foristen adjektiivien ryhmällä. Psyykkisten metaforisten adjektiivien ryhmä si-

sältää kaikki metaforisesti käytetyt adjektiivit. Koska esimerkiksi asuntomyynti-

ilmoitusten adjektiiveja aiemmin tutkinut Seppä (2010) käyttää tutkimuksessaan 

samaa luokittelumallia, voin helposti verrata omia tutkimustuloksiani hänen tulok-

siinsa. 
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4. DISKURSSIT ASUNTOMYYNTI-ILMOITUKSISSA 

 

Koska kandidaatintutkielman pituus on hyvin rajattu, käsittelen tutkielmassani 

vain sellaisia diskursseja, jotka nousevat esiin suurimmassa osassa aineistoani. 

Aloitin aineistoni analysoinnin niin, että taulukoin koko aineistoni. Sen jälkeen tut-

kin sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia yhdistämällä, millaisia diskursseja ai-

neistossani aktivoituu. Esimerkiksi pelkistyksistä valoisa ja tunnelmallinen muo-

dostin ryhmät valoisuus ja tunnelmallisuus, joiden katsoin kuuluvan osaksi asun-

non viihtyisyys -diskurssia. Havainnollistan sisällönanalyysin ja diskurssianalyy-

sin yhdistämistä taulukossa 1. Vaikka samassa lauseessa voi aktivoitua useita 

eri diskursseja, olen toiminut analysoinnissa niin, että sama sana ei aktivoi kuin 

yhtä diskurssia. Aineistoni teksteissä diskursseja aktivoivat adjektiivit ja substan-

tiivit. 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin yhdistämisestä 

Saviniemen (2015: 241) mallin mukaan. 

AINEISTO Redusointi 

(Pelkistys) 

Klusterointi 

(Ryhmittely) 

Diskurssit 

Ihanan valoisa ja 

tunnelmallinen 

kysytyssä Raksi-

lassa. Rauhalli-

nen sijainti talon 

takapäässä puis-

tonäkymällä. To-

della iso ja valoisa 

olohuone. Jykevä 

betonitalo jossa 

kaikki suuret re-

montit tehty.  

ihana 
valoisa 
tunnelmallinen 
kysytty 
rauhallinen 
sijainti 
näkymät 
iso 
valoisa 
jykevä 
suuri 
remontti 

valoisuus 
tunnelmallisuus 
sijainti 
koko 
remontti 

Asunnon viihtyi-
syys 
Sijainti 
Asunnon koko 
Remontit 
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Aineistossa esiintyvien ja aktivoituvien diskurssien nimeäminen on aina tutkijan 

tekemää tulkintaa. Vaikka aineistoa analysoi kielellisesti hyvin tarkasti, voisi toi-

nen tutkija nostaa esiin toisin ryhmiteltyjä diskursseja. (Saviniemi 2015: 236.) 

Kandidaatintutkielman rajallisen pituuden vuoksi olen ottanut tarkasteluun vain 

päädiskurssit, jotka olisi kenties voinut myös jakaa vielä erikseen aladiskurs-

seiksi. Mielestäni ratkaisuni on perusteltu, sillä tällä tavalla analyysi kattaa suu-

remman osan aineistostani. Ainoastaan yksi aineistoni teksteistä on sellainen, 

jossa ei aktivoidu yksikään analysoimistani diskursseista. 

 

Analyysissani keskityn vain aineistossani taajimmin aktivoituviin diskursseihin, 

joita on yhteensä viisi kappaletta. 

1. Asunnon viihtyisyys 

2. Asunnon koko 

3. Asunnon käytännöllisyys 

4. Kunto ja remontit 

5. Sijainti 

 

 

4.1.1 Asunnon viihtyisyys -diskurssi 

 

Asunnon viihtyisyys -diskurssia aktivoivat esimerkiksi sellaiset adjektiivit kuin viih-

tyisä, valoisa, lasitettu [parveke], rauhallinen, tunnelmallinen silloin kun kyseiset 

adjektiivit luonnehtivat nimenomaan asuntoja, asunnon osia tai muita asunnon 

sisätilojen asioita tai asuntoon kuuluvaa parveketta eivätkä esimerkiksi ympäris-

töä. Aineistoni sisältää yhteensä 67 asuntojen esittelytekstiä. Niistä 53 esittely-

tekstissä aktivoituu asunnon viihtyisyys -diskurssi, eli kyseinen diskurssi esiintyy 

79 prosentissa teksteistä. Asunnon viihtyisyyttä kuvataan esimerkiksi adjektii-

veilla valoisa ja tunnelmallinen.  

 

(1) Halutulta ja viihtyisältä Heinäpään asuinalueelta myytävänä uskomat-
toman valoisa läpitalon huoneisto. 
 
(2) Tunnelmallisessa saunassa on tilaa isollekin perheelle, lasitiili-ikkunan 
kautta siivilöityy kauniisti valoa saunaan. 
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Kielitoimiston sanakirja antaa sanalle valoisa merkityksen ’jossa on runsaasti va-

loa’ (KS 2018 s.v. valoisa). Uskomaton puolestaan tarkoittaa ’jota on vaikea us-

koa, tavaton, ihmeellinen’ (KS 2018 s.v. uskomaton). Esimerkkitekstissä (1) siis 

korostetaan asunnon valoisuutta adjektiivilla uskomaton. Kielitoimiston sanakirja 

antaa esimerkissä (2) esiintyvälle adjektiiville tunnelmallinen määritelmän ’miel-

lyttävän, rauhallisen tai muun. myönteisen tunnelman herättävä’ (KS 2018 s.v. 

tunnelmallinen). Aineistoesimerkissä (2) kuvaillaan asunnon saunaa positiivisia 

merkityksiä herättävällä adjektiivilla.  

 

Yksikään aineistoni esittelyteksteistä ei sisällä sellaisia adjektiiveja, joiden voisi 

katsoa aktivoivan asunnon viihtyisyys -diskurssia negatiivisessa mielessä. Esi-

merkiksi adjektiivin valoisa vastakohta pimeä ei esiinny aineistossa kertaakaan. 

Havainto tukee hypoteesiani ja on yhteneväinen Sepän (2010: 42) tutkimuksen 

havaintojen kanssa.   

 

 

4.1.2. Asunnon koko -diskurssi 

 

Asunnon koko -diskurssia aktivoivat esimerkiksi adjektiivit tilava, avara, iso, väljä, 

mukavan kokoinen. Asunnon koko -diskurssi aktivoituu aineistossa 48 kertaa, jo-

ten 72 prosenttia aineistoni teksteistä sisältää kyseisen diskurssin.   

 

(3) Kolme mukavan kokoista makuuhuonetta, iso olohuone ja näppärä 
keittiö, johon mahtuu myös ruokapöytä. 
 
(4) Avara ja tilava perheasunto rauhallisella sijainnilla puistoon rajoittuvan 
kerrostalon 3. kerroksessa vapautumassa uusille asukkaille. 
 
(5) Tässä valoisassa kodissa on väljät oleskelutilat. 

 

Esimerkkitekstissä (3) käytetään adjektiiveja mukavan kokoinen ja iso. Kielitoi-

miston sanakirja antaa mukavalle määritelmät ’miellyttävä, sopiva, vaivaton, 

helppokäyttöinen, kätevä’ (KS 2018 s.v. mukava). Iso puolestaan tarkoittaa Kie-

litoimiston sanakirjan mukaan ’suurikokoista, kookasta, mittavaa, laajaa’ (KS 

2018 s.v. iso). Aineistoesimerkissä (4) esiintyvät asuntomyynti-ilmoituksille tyy-

pilliset adjektiivit avara ja tilava puolestaan saavat määritelmät ’tilava, väljä’ (KS 



17 
 

2018 s.v. avara) sekä ’jossa on paljon tilaa, avara, laaja, väljä, kookas, iso’ (KS 

2018 s.v. tilava). Esimerkin (5) adjektiivi väljä on Kielitoimiston sanakirjan määri-

telmän mukaan ’tilava, avara, laaja’ (KS 2018 s.v. väljä).  

 

Kaikissa esimerkkiteksteissä siis korostetaan asunnon suurta kokoa ja tilavuutta. 

Asunnon koko -diskurssin yhteydessä aineistossani ei esiinny kertaakaan esi-

merkiksi suuren vastakohtaa pieni, vaan aina diskurssin aktivoituessa käytetään 

nimenomaan suuruutta korostavia adjektiiveja tai kuten esimerkin (3) tapaan sel-

laista adjektiivia, joka ei suoraan kerro suuruudesta tai pienuudesta. Esittelyteks-

teissä käytetyt adjektiivit kertovat mielestäni siitä, että asunnot halutaan kuvata 

tilavina, sellaisina, että niissä mahtuu elämään. Havainto saattaa selittyä sillä, 

että tutkimukseni aineistossa on mukana vain suurten huoneistojen esittelyteks-

tejä. Olisikin mielenkiintoista verrata, eroavatko pienten ja suurten asuntojen 

myynti-ilmoitukset tässä mielessä toisistaan.  

 

 

4.1.3. Asunnon käytännöllisyys -diskurssi 

 

Asunnon käytännöllisyys -diskurssia aktivoivat esimerkiksi adjektiivit käytännölli-

nen, käytännönläheinen ja erillinen silloin kun erillinen määrittää esimerkiksi 

wc:tä tai kodinhoitohuonetta. Substantiiveista kyseistä diskurssia aktivoi esimer-

kiksi pohjaratkaisu, joka tarkoittaa sitä, miten rakennuksen sisätilat on jaettu huo-

neisiin ynnä muihin osiin (KS 2018 s.v. pohjaratkaisu). Asunnon käytännöllisyys 

-diskurssi aktivoituu 25 esittelytekstissä, eli se esiintyy 37 prosentissa aineistoni 

teksteistä. 

 

(6) Käytännölliset kylpyhuonetilat ja erillinen kodinhoitohuone. 
 
(7) Pohjaratkaisu on käytännönläheinen ja toteutettu asumisen muka-
vuutta ajatellen. 

 

Aineistoesimerkin (6) adjektiivi käytännöllinen tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan ’tarkoituksenmukaista, käyttöä helpottavaa, kätevää, näppärää’ (KS 

2018 s.v. käytännöllinen). Esimerkissä (6) korostetaan kodinhoitohuoneen erilli-

syyttä, minkä oletetaan olevan ostajan toivoma ominaisuus. Nähdäkseni wc:n tai 
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kodinhoitohuoneen erillisyys liittyvät asunnon käytännöllisyyteen siten, että esi-

merkiksi erillinen wc mahdollistaa tilojen yhtäaikaisen käytön. Esimerkin (7) ad-

jektiivi käytännönläheinen saa Kielitoimiston sanakirjassa määritelmän ’käytän-

töön liittyvä, ei-teoreettinen’ (KS 2018 s.v. käytännönläheinen), mutta nähdäkseni 

sitä käytetään käytännöllisen synonyymina, jolloin se luonnehtii pohjaratkaisua 

tarkoituksenmukaiseksi. 

 

Asuntomyynti-ilmoituksissa siis halutaan korostaa esimerkiksi peseytymistilojen 

tarkoituksenmukaisuutta ja kätevyyttä, ominaisuuksia, joita potentiaalisten osta-

jien oletetaan pitävän positiivisina. Aineistoni ei sisällä lainkaan käytännöllisen 

vastakohtaa epäkäytännöllistä, jonka Kielitoimiston sanakirja määrittelee ’käytän-

nön vaatimuksia vastaamattomaksi, hankala(käyttöiseksi), epämukavaksi’ (KS 

2018 s.v. epäkäytännöllinen). Havainto ei ole yllättävä, sillä asuntomyynti-ilmoi-

tukset ovat mainostekstejä, ja mainosteksteissä on yleensä tapana tuoda esille 

mainostettavien asioiden yleisesti positiivisena pidetyt seikat. Havainto tukee hy-

poteesiani.  

 

 

4.1.4. Kunto ja remontit -diskurssi 

 

Kunto ja remontit -diskurssia aktivoivat esimerkiksi adjektiivit hyväkuntoinen sekä 

-kuntoinen ja substantiivit remontti ja kunto. Kyseinen diskurssi aktivoituu aineis-

tossani 21 kertaa eli se esiintyy 31 prosentissa tutkimistani asuntomyynti-ilmoi-

tuksista. 

 

(8) Kauniin asunnon kylpyhuone on uusittu putkistoremontin yhteydessä ja 
asunto on muutoinkin siistikuntoinen. 
 
(9) Peruskuntoinen, hyvin alkuperäisessä asussa oleva huoneisto kaipaa 
jo kohennusta ja päivitystä. 
 
(10) Hyvin hoidettu taloyhtiö omalla tontilla ja isot remontit jo tehtynä. 
 
(11) Jykevä betonitalo jossa kaikki suuret remontit tehty. 
 
(12) 2017-2018 vuoden aikana aiotaan toteuttaa julkisivun ja parvekkeen 
remontti. 
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Esimerkin (8) siistikuntoinen on yleisin aineistoni -kuntoinen-adjektiiveista. Kieli-

toimiston sanakirjan mukaan siisti on ’huoliteltu, kunnollinen, moitteeton, järjes-

tyksessä oleva’ (KS 2018 s.v. siisti). Toiseksi yleisin -kuntoinen-adjektiivi on hy-

väkuntoinen. Huomattavaa on, että aineistossani ei esiinny kertaakaan hyväkun-

toisen vastakohtaa huonokuntoista, vaan asunnon mahdollinen korjaamisen 

tarve ilmaistaan esimerkiksi tekstin (9) tapaan adjektiiveilla peruskuntoinen tai 

alkuperäinen [asu]. 

 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan iso on ’suurikokoinen, kookas, mittava, laaja’ 

(KS 2018 s.v. iso). Suuri puolestaan on ’asteeltaan, voimaltaan, vaikutukseltaan 

huomattava; iso’ (KS 2018 s.v. suuri). Isoa ja suurta käytetään aineistossani sy-

nonyymisesti. Merkille pantavaa on, että aineistossani korostetaan remontin suu-

ruutta esimerkkien (10), (11) tapaan vain silloin, kun puhutaan jo tehdystä remon-

tista. Mikäli remontti on vasta tulossa, sen kokoa ei esimerkin (12) tapaan kerrota 

lainkaan. 

 

 

4.1.5. Sijainti-diskurssi 

 

Sijainti-diskurssi aktivoituu aineistossani lähinnä substantiivien kautta. Sijainti-

diskurssia aktivoivat usein esimerkiksi substantiivit (asuin)alue, paikka, sijainti, 

liikenneyhteydet ja palvelut. Kyseinen diskurssi aktivoituu aineistossani 41 teks-

tissä eli 61 prosenttia analysoimistani teksteistä sisältää sijainti-diskurssin. 

 

(13) Tilava kerrostalon päätyhuoneisto rauhalliselta ja suositulta Lintulan 
asuinalueelta. 
 
(14) Sijainti onkin loistava, vieressä mm. koulut, kattavat palvelut sekä 
linja-auto ja juna-asema. 
 
(15) Hyvät liikenneyhteydet eri puolille Oulua, Yliopistolle lyhyt matka. 

 

Sijainti-diskurssissa korostetaan usein esimerkin (13) tapaan asuinalueen rau-

hallisuutta. Kielitoimiston sanakirja määrittelee rauhallisen ’häiriöttömäksi, melut-

tomaksi, hiljaiseksi’ (KS 2018 s.v. rauhallinen). Esimerkissä (14) puolestaan on 

aineistolleni tyypillinen lähialueiden palveluiden kuvaus: palveluita kuvataan 
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kattaviksi. Kattavan sanakirjamääritelmä on ’laaja, perusteellinen, perinpohjai-

nen’ (KS 2018 s.v. kattava). Kun aineistossani on substantiivi liikenneyhteydet, 

sitä määrittää poikkeuksetta adjektiivi hyvä. Jos aineistoni teksteissä määritellään 

matkan pituutta johonkin nimettyyn paikkaan, matka on poikkeuksetta esimerkin 

(15) tapaan lyhyt.  

 

Sijainti-diskurssin yhteydessä esiintyy siis paljon yleisesti positiiviseksi miellettyjä 

ominaisuuksia. Diskurssin yhteydessä korostuu myös sijainnin monipuolisuus. 

Asunto voi olla aivan keskustan liepeillä mutta niin rauhallisella sijainnilla. Eri 

paikkoihin liikkumisen helppoutta korostetaan liikenneyhteyksien hyvyydellä. Ha-

vaintojeni perusteella asuntojen konkreettista sijaintia ei myynti-ilmoitusten esit-

telyteksteissä ilmaista välttämättä lainkaan, vaan adjektiiveilla kuvataan sijainnin 

laatua. 

 

 

4.2. Adjektiivien määrällistä tarkastelua 

 

Tässä luvussa tarkastelen adjektiivien suhteellisia määriä aineistossani. Aluksi 

tarkastelen, miten eri semanttiset adjektiiviryhmät jakaantuvat aineistossani. Sa-

malla vertailen omia tuloksiani Sepän (2010) saamiin tuloksiin. Lopuksi vertailen 

aineistoni kymmentä yleisintä adjektiivia Suomen kielen taajuussanastoon (1979) 

sekä Sepän (2010) tutkimuksen yleisimpiin adjektiiveihin. 

 

 

4.2.1. Adjektiivien jakautuminen semanttisiin ryhmiin 

 

Aineistoni sisältää 577 adjektiivia. Fyysisiä adjektiiveja on 277 kappaletta eli 48 

% adjektiivien kokonaismäärästä. Loput 300 (52 %) adjektiivia ovat psyykkisiä. 

Kuviossa 1 näkyy aineistoni adjektiivien jakaantuminen fyysisiin ja psyykkisiin. 

Saamani tutkimustulokset ovat hyvin samansuuntaiset kuin Sepän (2010) tulok-

set. Hänen aineistossaan fyysisiä adjektiiveja on 49,4 % ja psyykkisiä 50,6 %. 
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KUVIO 1. Adjektiivien jakaantuminen fyysisiin ja psyykkisiin adjektiiveihin. 

 

Fyysiset adjektiivit jakautuvat aineistossani kuvion 2 mukaisesti. Suurimmat fyy-

sisten adjektiivien ryhmät muodostavat statuaaliset ja mensuraaliset adjektiivit.  

 

 

KUVIO 2. Fyysiset adjektiivit. 
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Fyysiset mensuraaliset adjektiivit kuvaavat aikaan tai tilaan suhteutettua mittaa 

(Leppäjärvi & Jämsä 1976: 7). Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on aineistos-

sani 130 kappaletta. Fyysisten mensuraalisten adjektiivien suhteellinen määrä 

aineistossani eroaa jonkin verran Sepän (2010) tutkimuksesta. Hänen aineistos-

saan fyysisiä mensuraalisia adjektiiveja on 33,8 prosenttia. Huomattavaa on, että 

aineistossani adjektiivit tilava ja iso kattavat 63 % tästä luokasta, joten aineistos-

sani korostetaan asuntojen suuruutta. Pieni esiintyy aineistossani vain kaksi ker-

taa. Havaintoni on samansuuntainen Sepän (2010) tulosten kanssa. Sepän tu-

loksissa tilava ja iso kattavat 51 % fyysisistä mensuraalisista adjektiiveista.  

 

Fyysiset statuaaliset adjektiivit kuvaavat tilaa tai koostumusta Leppäjärvi & 

Jämsä 1976: 7). Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on aineistossani 97 kappa-

letta. Ryhmän adjektiivien suhteellinen osuus aineistoni adjektiiveista on 35 %. 

Sepän (2010) tutkimuksessa statuaalisten adjektiivien osuus on suurempi, 52,3 

% kaikista fyysisistä adjektiiveista. Tässä ryhmässä aineistoni yleisin adjektiivi on 

lasitettu (37 %). Sepän aineistossa yleisin statuaalinen adjektiivi on -kuntoinen 

(9,5 %), ja lasitettu on kuudenneksi yleisin (4,9 %). Ero oman tutkimukseni ja 

Sepän tutkimuksen välillä selittynee sillä, että tutkimukseni aineisto koostuu ai-

noastaan suurten kerrostaloasuntojen ilmoitusteksteistä, kun taas Sepän aineis-

tossa on kaikenlaisia ja -kokoisia asuntotyyppejä. Lasitettu määrittää aineistos-

sani poikkeuksetta parveketta tai terassia, ja suurissa asunnoissa on hyvin usein 

parveke tai terassi. 

 

Fyysiset reseptiiviset adjektiivit ilmaisevat aistihavaintoja (Leppäjärvi & Jämsä 

1976: 6). Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on aineistossani 32 kappaletta. 

Yleisin fyysinen reseptiivinen adjektiivi aineistossani on valoisa (69 %). Sen vas-

takohta pimeä ei esiinny aineistossani ollenkaan, joten valoisuus nähdään myy-

jien mielestä selkeästi asunnon toivottavana ominaisuutena. Myös Sepän (2010) 

aineistossa valoisa on yleisin (45 %) fyysinen reseptiivinen adjektiivi. Fyysisiä re-

septiivisiä adjektiiveja Sepän aineistossa on 12,4 %.  

 

Fyysiset lokaaliset adjektiivit ilmaisevat konkreettista paikkaa (Leppäjärvi & 

Jämsä 1976: 7). Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on aineistossani 18 kappa-

letta. Aineistoni sisältää vain kaksi tähän ryhmään kuuluvaa adjektiivia, jotka ovat 
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ylin (89 %) ja keskeinen. Ylin määrittää aineistossani poikkeuksetta kerrosta. 

Huomionarvoista on, että ylimmän vastakohta alin ei esiinny aineistossani ker-

taakaan. Asunnon sijaintia ylimmässä kerroksessa halutaan korostaa, joten sitä 

pidetään toivottavana seikkana. Sepän (2010). tulokset ovat samansuuntaiset 

kuin minun: myös hänen aineistossaan yleisin fyysinen lokaalinen adjektiivi on 

ylin (52 %).  

 

Kuviossa 3 näkyy, miten aineistoni psyykkiset adjektiivit jakautuvat semanttisiin 

ryhmiin. Ylivoimaisesti suurin psyykkisten adjektiivien ryhmä on emotionaaliset 

adjektiivit. Psyykkiset adjektiivit jakautuvat aineistossani lähes täsmälleen sa-

malla tavalla kuin Sepän (2010) aineistossa.  

 

 

KUVIO 3. Psyykkiset adjektiivit. 

 

Psyykkiset emotionaaliset adjektiivit välittävät asenteita (Leppä & Jämsä 1976: 

9). Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on aineistossani 136 kappaletta. Kaikki 

aineistoni psyykkiset emotionaaliset adjektiivit luonnehtivat asuntoja positiivi-

sesti. Esimerkiksi adjektiivi huono ei esiinny aineistossani lainkaan. Tyypillisin 

psyykkinen emotionaalinen adjektiivi aineistossani on hyvä (23 %), joten tulok-

seni on yhteneväinen Sepän (2010) tutkimustuloksen kanssa. Hyvä on hänenkin 

aineistossaan yleisin (24,6 %) emotionaalinen adjektiivi. 
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Psyykkiset possessiiviset adjektiivit ilmaisevat kantasanan tarkoitteen omista-

mista (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 9). Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on ai-

neistossani 52 kappaletta. Ryhmän yleisin adjektiivi aineistossani on oma (87 %). 

Sepän (2010) tulos on hyvin samanlainen kuin minun: myös hänen aineistonsa 

yleisin possessiivinen adjektiivi on oma (76,6 %).  

 

Psyykkisiin metaforisiin adjektiiveihin lasken kaikki adjektiivit, joita aineistossani 

on käytetty metaforisesti. Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on aineistossani 

37 kappaletta. Yleisin psyykkinen metaforinen adjektiivi aineistossani on rauhal-

linen (30 %), kuten myös Sepällä (2010) (51 %). Prosentuaalinen ero tutkimus-

temme välillä voi selittyä esimerkiksi sillä, että Sepän aineisto sisältää omakoti- 

ja rivitaloja, joita luultavasti määritellään rauhallisella useammin kuin kerrostaloja.  

 

Psyykkiset mensuraaliset adjektiivit merkitsevät muun muassa iän, hinnan, mää-

rän ja suoritusajan ajatuksissa tapahtuvaa mittaamista (Leppäjärvi & Jämsä 

1976: 9). Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on aineistossani 30 kappaletta. 

Aineistostani yleisin psyykkinen mensuraalinen adjektiivi on alkuperäinen (20 %), 

kun Sepällä (2010) tyypillisin psyykkinen mensuraalinen adjektiivi on edullinen 

(32,6 %), ja alkuperäisen suhteellinen osuus on vain 3 %. Tuloksemme ovat siis 

varsin eriävät, mutta syytä on vaikea keksiä. 

 

Psyykkiset lokaaliset adjektiivit ilmaisevat pääsanansa tarkoitteen ordinaalista 

asemaa jossakin kokonaisuudessa (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 8). Tähän ryh-

mään kuuluvia adjektiiveja on aineistossani 21 kappaletta. Kaikki aineistoni 

psyykkiset lokaaliset adjektiivit ovat järjestyslukuja, joista yleisimmin esiintyvät 

ensimmäinen ja toinen. Molempien suhteellinen osuus on 24 %. Sepän (2010) 

aineistossa tyypillisin psyykkinen lokaalinen adjektiivi on toinen (45,7 %). 

 

Psyykkiset komparatiiviset adjektiivit ovat usein -lAinen-päätteisiä sanoja, joita 

käytetään pronominien tapaan (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 9). Tähän ryhmään 

kuuluvia adjektiiveja on aineistossani 11 kappaletta. Aineistossani tyypillisin 

psyykkinen komparatiivinen adjektiivi on kokoinen (82 %). Myös Sepän (2010) 

aineistossa kokoinen on yleisin komparatiivinen adjektiivi, mutta sen suhteellinen 
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osuus (24,8 %) kaikista ryhmän adjektiiveista on huomattavasti pienempi kuin 

minulla. 

 

Psyykkiset statuaaliset adjektiivit tarkoittavat henkisiä tiloja ja niihin liittyviä asen-

teita (Leppäjärvi & Jämsä 1976: 8). Tähän ryhmään kuuluvia adjektiiveja on ai-

neistossani 8 kappaletta. Yleisin psyykkinen statuaalinen adjektiivi aineistossani 

on vapaa (75 %), kuten myös Sepällä (2010), mutta hänen aineistossaan vapaan 

suhteellinen osuus on 20,6 %. 

 

Psyykkiset temporaaliset adjektiivit merkitsevät aikaa (Leppäjärvi % Jämsä 1976: 

9). Aineistoni yleisin psyykkinen temporaalinen adjektiivi on nykyinen (40 %). Se-

pän (2010 aineiston yleisin psyykkinen temporaalinen adjektiivi on moderni 

(36,4), ja nykyisen suhteellinen osuus on 6,1 %. Ero selittynee ainakin otoskoon 

pienuudella: aineistossani on yhteensä vain viisi psyykkistä temporaalista adjek-

tiivia, joten mikäli aineistoon sattumalta valikoituisi esimerkiksi kolme kertaa ad-

jektiivi ajanmukainen, muuttuisi adjektiivien suhteellinen osuus huomattavasti 

 

Kuviossa 4 näkyy, miten aineistoni kaikki adjektiivit jakautuvat semanttisiin ryh-

miin.  

 

 

KUVIO 4. Kaikki adjektiivien semanttiset ryhmät. 

fyysiset 
lokaaliset

3 %
fyysiset 

statuaaliset
17 %

fyysiset 
mensuraaliset

22 %
psyykkiset 
metaforiset

6 %psyykkiset 
lokaaliset

4 %

psyykkiset 
statuaaliset

1 %

psyykkiset 
mensuraaliset

5 %

psyykkiset 
temporaaliset

1 %

psyykkiset 
komparatiiviset

2 %

psyykkiset 
possessiiviset

9 %

psyykkiset 
emotionaaliset

24 %

fyysiset 
reseptiiviset

6 % fyysiset lokaaliset

fyysiset statuaaliset

fyysiset mensuraaliset

psyykkiset metaforiset

psyykkiset lokaaliset

psyykkiset statuaaliset

psyykkiset mensuraaliset

psyykkiset temporaaliset

psyykkiset komparatiiviset

psyykkiset possessiiviset

psyykkiset emotionaaliset

fyysiset reseptiiviset



26 
 

4.2.2. Aineistoni yleisimmät adjektiivit 

 

Taulukko 2 näyttää aineistoni kymmenen yleisintä adjektiivia. Taulukossa 2 on 

myös Suomen kielen taajuussanaston kymmenen yleisintä adjektiivia sekä Se-

pän (2010) tutkimuksen kymmenen yleisintä adjektiivia. 

  

TAULUKKO 2. Aineistoni 10 yleisintä adjektiivia verrattuna Suomen kielen taa-

juussanastoon ja Sepän (2010) tutkimukseen. 

Sijoi-

tus 

Adjektiivi (oma ai-

neisto) 

Adjektiivi 

(Suomen 

kielen taa-

juussanasto, 

1979) 

Adjektiivi (Sepän tutkielma, 

2010) Hakasulkeissa Sepän 

aineiston kerrostalojen ylei-

simmät adjektiivit. 

    

1.  oma suuri hyvä [hyvä] 

2. tilava oma/uusi oma [lasitettu] 

3. iso hyvä tilava [tilava/valoisa] 

4. lasitettu pieni rauhallinen [oma] 

5. hyvä sellainen iso [kaunis/rauhallinen] 

6. erillinen ensimmäinen valoisa 

7. valoisa eri kaunis 

8. ylin koko erillinen/viihtyisä 

9. 

10. 

rauhallinen/suuri/avara 

mukava/uusi 

vanha 

nuori 

uusi 

toimiva 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tutkinut kandidaatintutkielmassani suurten kerrostaloasuntojen myynti-il-

moitusten esittelytekstien diskursseja ja adjektiiveja. Tarkoituksenani on ollut sel-

vittää, mitkä diskurssit asuntomyynti-ilmoituksissa aktivoituvat, millaisia adjektii-

veja asuntomyynti-ilmoituksissa esiintyy ja millaiset adjektiivit esiintyvät minkäkin 

diskurssin yhteydessä. Tutkimusaineistoni olen kerännyt 27.9.2018 asunnot.oi-

kotie.fi-sivustolta. Olen koonnut aineistoni tallentamalla asuntomyynti-ilmoitukset 

pdf-muodossa tietokoneelleni. Aineistoni koostuu 67 asuntomyynti-ilmoituksesta.  

 

Olen yhdistellyt tutkielmassani semantiikkaa, sisällönanalyysia ja kriittistä dis-

kurssianalyysia. Semantiikan avulla olen selvittänyt adjektiivien merkityksiä ja 

luokitellut adjektiiveja semanttisiin ryhmiin. Sisällönanalyysin ja diskurssianalyy-

sin keinoin olen etsinyt, löytänyt ja nimennyt asuntomyynti-ilmoituksissa taajim-

min aktivoituvat diskurssit. Kriittisen diskurssianalyysin ja semantiikan avulla olen 

tutkinut, millaisia adjektiiveja eri diskurssien kanssa käytetään, millaisia merkityk-

siä diskurssien yhteydessä käytettävillä adjektiiveilla luodaan ja mitä jätetään ker-

tomatta. 

 

Olen tutkielmassani havainnut, että aineistossani taajimmin aktivoituvat diskurssit 

ovat asunnon viihtyisyys, asunnon koko, asunnon käytännöllisyys, kunto ja re-

montit sekä sijainti. Diskurssit olisi kenties voinut jakaa vielä aladiskursseihin, 

mutta tutkimukseni olisi laajentunut huomattavasti. 

 

Hypoteesini oli, että asuntoja kuvaillaan enimmäkseen positiivisilla adjektiiveilla. 

Hypoteesini piti hyvin paikkansa, sillä kaikkien diskurssien yhteydessä käytettiin 

positiiviseksi miellettäviä adjektiiveja. Kunto ja remontit -diskurssin yhteydessä 

mielenkiintoinen havainto oli se, että remontti on suuri vain silloin kun se on jo 

takanapäin. Tulevien remonttien suuruutta ei korostettu yhdessäkään aineistoni 

tekstissä.  

 

Mielestäni merkittävää on myös se, mitä jätetään sanomatta. Aineistoni adjektii-

vien perusteella Oulun seudulla ei ole myynnissä yhtäkään sellaista asuntoa, joka 

olisi pimeä, huonokuntoinen tai ahdas. Asuntomyynti-ilmoituksia lukevan 
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kannattaakin nähdäkseni kiinnittää huomiota myös siihen, mitä ei kerrota, sillä 

myynti-ilmoitukset ovat mainostekstejä, joissa pyritään tuomaan esille mainostet-

tavien asioiden parhaat puolet.  

 

Tutkimustulokseeni vaikuttanee ainakin se, että tutkimusaineistoni koostui aino-

astaan suurten kerrostaloasuntojen myynti-ilmoitusten esittelyteksteistä. Olisi 

mielenkiintoista nähdä tutkimus esimerkiksi siitä, millaisia eroja pienten ja suurten 

asuntojen myynti-ilmoitusten esittelyteksteissä on. Korostuuko pienissä asun-

noissa tilavuuden sijaan esimerkiksi asunnon kompaktius? Asuntomyynti-ilmoi-

tuksissa riittää nähdäkseni joka tapauksessa vielä tutkittavaa. 
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