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Johdanto 

 

Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen suomen kielen verbejä ulottua, ylettyä, yltää, 

rajoittua, jatkua ja kestää, jotka ilmaisevat ainakin osana merkityksestään subjektinsa 

tarkoitteen sijaintia jollakin spatiaalisella, temporaalisella tai muulla alueella. 

Kiinnostava tässä on lähinnä se, että staattinen tilanne esitetään dynaamisin keinoin, 

subjektin tarkoite asetetaan jonkinlaiselle jatkumona käsitteistettävälle väylälle ja 

huomio kiinnitetään joko koko väylään tai vain osiin siitä. Tällaista inhimillisen 

huomiojärjestelmän joustavuuden kielellistä ilmenemistä Leonard Talmy (2000) on 

nimittänyt huomion ikkunoimiseksi. Esimerkiksi lauseessa Tie ulottuu Helsingistä 

Tampereelle on ikkunoitu käsitteistäjän (kielellisen ilmauksen näkökulman asettajan eli 

puhujan tai kuulijan) tarkastelunäkökulmasta syntyvän fiktiivisen liikeväylän sekä alku- 

että loppupiste, jotka rajaavat tien ulottuvuuden. Staattisten tilanteiden esittäminen 

liikkumista ilmaisevien muotojen ja konstruktioiden avulla on maailman kielissä melko 

laaja ilmiö, vaikka tällaisten konstruktioiden varsinaisesti dynaamisena tajuamisen aste 

voi vaihdella (Talmy 2000: 104–105). 

Tutkimuksen pääkohteena on verbi ulottua, jolla voidaan ilmaista joko pelkkää 

sijaintia tai kosketuksissa oloa, siihen joutumista tai kosketuksen tavoittamista 

ruumiinosalla (Pajunen 2001), ja joka staattisen tilanteen hahmottamisesta huolimatta 

mahdollistaa tai jopa vaatii myös jonkinlaisen suunnan ilmaisemisen. Katson, että 

ulottua-verbin käyttö eri asiaintilojen kuvaamisessa tekee siitä aspektuaalisesti 

polyseemisen ja että merkityserot näkyvät selvimmin konteksteista, joissa ulottua 

tyypillisimmin esiintyy. Samalla vertaan ulottua-verbiä eräisiin samanlaisia asiaintiloja 

ilmaiseviin verbeihin (ylettyä, yltää, rajoittua, jatkua, kestää) ja katson, mitä 

yhtäläisyyksiä ja olennaisia eroja verbien käytössä kontekstissa on. 

Päämääränäni on siis selvittää: 1) mitkä syntaktiset, morfologiset tai semanttiset 

seikat vaikuttavat lähinnä ulottua-verbin tulkintaan ja 2) miten ulottua eroaa 

samanlaisia asiaintiloja kuvaavista muista verbeistä. 

Oletan, että tulkintoihin vaikuttavat ainakin subjektin tarkoitteen elollisuus, lauseen 

terminatiivisuus ja sitä kautta myös subjektin sekä morfologinen että semanttinen 

muoto, väylän eri osien ilmi paneminen ja ulottumisen dimensio. 
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Tutkimukseni näkökulma on lähinnä funktionaalinen ja kognitiivinen, vaikka 

hyödynnän jonkin verran myös formalistisen semantiikan tutkimusta. Tarkastelen siis 

verbejä niiden konkreettisissa käytöissä ja teen yleistyksiä hyödyntäen teoreettisia 

käsitteitä, joista keskeisiä ovat MUUTTUJA, KIINTOPISTE ja skeema (Langacker 1987; 

suomeksi Leino 1993), fiktiivinen liike (Talmy 2000) ja huomion ikkunoiminen (Talmy 

2000), joita selitän tarkemmin työn teoreettisessa osuudessa. Tutkimus on synkroninen, 

joten en selvitä tarkemmin, miten kunkin verbin merkitys on kehittynyt, vaikka annan 

lyhyen katsauksen ulottua-verbin etymologiaan ja sen vastineisiin murteissa ja joissakin 

muissa lähisukukielissä.  

Työni perustuu korpustutkimukseen, joka on kokeellisen kielentutkimuksen ja 

introspektiolingvistiikan ohella yksi tämän päivän käytetyimmistä kielentutkimuksen 

menetelmistä ja perustuu juuri luonnollisen kielen käyttöpohjaiseen tarkastelemiseen 

sekä mahdollistaa kontekstin ja jonkin kielellisen yksikön esiintymistaajuuden 

huomioon ottamisen. Korpustutkimuksen etuna onkin mahdollisuus tarkkailla esim. 

merkityksen analyysissa useita lauseen elementtejä ja niiden välisiä 

vuorovaikutussuhteita yhtäaikaisesti. Hyviä esimerkkejä korpusmetodien soveltamisesta 

kielen (ja lähinnä semantiikan) tutkimukseen löytää esimerkiksi Dylan Glynnin ja 

Kerstin Fischerin toimittamasta artikkelikokoelmasta Quantitative Methods in Cognitive 

Semantics: Corpus-Driven Approaches (2010, ks. erityisesti taulukko sivuilla 23–24). 

Aineistoni on koottu Kielipankki-korpuksen osakokoelmien sanomalehti-, 

kaunokirjallisuus- ja tietokirjallisuusteksteistä. Yhteensä olen analysoinut 3151 lausetta, 

jotka sisältävät verbin ulottua, ylettyä, yltää, rajoittua, jatkua tai kestää. Verbien valinta 

perustuu sanakirjoissa mainittuihin ulottua-verbin synonyymeihin ja Anneli Pajusen 

(2001) esittämään asiaintilojen luokitteluun eikä ole tutkimuskysymyksen kannalta 

tietysti mitenkään tyhjentävä. Valinta on siten jossain määrin subjektiivinen ja johtuu 

suuresti tämän työn laajuuden rajoituksista. Analyysini on osin kvalitatiivinen ja osin 

kvantitatiivinen. Kvantitatiiviset menetelmät tukevat myös kvalitatiivista analyysia, 

mutta joidenkin tarkastelemieni ilmiöiden kohdalla (esimerkiksi terminatiivisuuden 

selvittämisessä) pelkkä kvantitatiivinen tutkimus ei luonnollisesti riitä. Kvantitatiivisista 

menetelmistä olen soveltanut moniulotteista korrespondenssianalyysia (Multiple 

Correspondence Analysis, ks. esim. Greenacre 2007) ja satunnaismetsien menetelmää 
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(Random Forests, ks. Breiman 2001; Strobl jm. 2010). Kaikkien käyttämieni 

menetelmien periaatteita esittelen tarkemmin aineiston analyysiosassa. 

Työni koostuu viidestä pääluvusta, jotka on jaettu edelleen alalukuihin. 

Ensimmäisessä pääluvussa esitän ensin työtä tukevan teoreettisen taustan, jossa 

käsittelen polysemiaa ja synonymiaa, esitän verbien sanakirjamerkitykset, puhun 

kognitiivisesta kieliopista ja fiktiivisestä liikkeestä, elollisuudesta, aspektista, 

terminatiivisuudesta ja huomion ikkunoimisesta. Toisessa pääluvussa esittelen 

aineistoani ja sen koodaamisen periaatteita. Kolmannessa pääluvussa kuvailen aineiston 

analyysissa käyttämiäni menetelmiä, joiden soveltamiseen perustuu varsinainen 

analyysi neljännessä pääluvussa. Viides ja viimeinen pääluku sisältää analyysin 

keskeisimmät tulokset ja havainnot. 
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1. Teoriakehykset 

 

1.1. Polysemiasta ja synonymiasta 

Yksi kognitiivisen kielitieteen tutkituimmista aloista on polysemia eli kielellisten 

ilmausten monimerkityksellisyys. Polysemian ilmiössä tärkeää on juuri se, että saman 

ilmauksen eri merkitykset liittyvät toisiinsa ja edustavat eri yhteyksissä erilaisia 

merkitysvivahteita tai kokonaan uusia merkityksiä. Polysemian tutkiminen edellyttää 

semasiologista näkökulmaa, mikä tarkoittaa, että lähdetään kysymyksestä "Mitä X 

tarkoittaa?", jossa X voi olla mikä tahansa kielellinen ilmaisu (esim. lekseemi tai 

konstruktio). Suuren kiinnostuksen polysemiaa kohti voi selittää polysemian laajalla 

esiintymisellä kielessä. Englannin kielessä melkein 40%:lla lekseemeistä voi sanoa 

olevan kaksi tai useampia merkityksiä, yleensä polyseemisia ovat useammin käytetyt 

sanat. Polysemiaa voi tosin esiintyä periaatteessa kaikilla kielen tasoilla, morfologiasta 

ja syntaksista intonaatioon asti. (Barcelona, Valenzuela 2011: 25) Polysemiaa voi 

esiintyä myös aspektuaalisella tasolla, mikä tarkoittaa, että kielellisen ilmauksen 

merkitykset esittävät tilanteen rajattuuden eri tavalla eli edustavat eri tilannetyyppejä. 

Tätä voisi nimittää aspektuaaliseksi polysemiaksi. Aspektuaaliseen polysemiaan 

vaikuttavat lauseen tasolla myös muut lauseen elementit, esimerkiksi adverbiaalit, 

tarkoitteiden luonne, kvantiteetti ym. Aspektuaalinen polysemia riippuu siten laajasti 

siitä, miten semanttiset suhteet yhdistyvät syntaktiseen rakenteeseen (Gisborne 2001: 

603).  

Polysemian vastakohtana voisi pitää synonymiaa eli ilmiötä, jossa eri kielelliset 

ilmaukset edustavat samaa tai läheistä merkitystä. Synonymian tutkimisen taustalla on 

onomasiologinen näkökulma, mikä tarkoittaa sitä, että lähdetään kysymyksestä "Miten 

X:ää ilmaistaan?", X:n ollessa jokin merkitys tai funktio. Jos lähdetään prototyyppisestä 

merkitysverkosta (prototyyppiteoriasta ks. esim. Rosch 1978; Geeraerts 2006), yhden 

lekseemin verkoston äärialoille jäävät merkitykset menevät usein päällekkäin toisten 

lekseemien merkitysten kanssa. Synonymiaakin esiintyy monilla kielen tasoilla, vaikka 

usein synonymiasta puhuttaessa tarkoitetaankin lähinnä leksikaalista synonymiaa. 

Kognitiivisessa kielitieteessä synonymia on kuitenkin saanut vähän huomiota verrattuna 
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polysemiaan, koska kognitiivisen kielitieteen yksi perusolettamuksista karkeasti esittäen 

on, että luonnollisessa kielessä (absoluuttista) synonymiaa ei voi olla olemassa. 

Jokainen ero (morfosyntaktisessa) muodossa tarkoittaa väistämättä myös eroa 

merkityksessä. (Cruse 2000: 157;  Leino 1993: 303; Päiviö 2007: 35) Hyväksytään kyllä 

lähisynonyymin (near synonym) käsite, jolla voi viitata lekseemeihin, joiden 

merkitykset ovat lähellä toisiaan tai enemmän tai vähemmän samanlaisia, vaikka itse 

termiä pidetäänkin aika epämääräisenä, koska synonymian ja semanttisen 

samankaltaisuuden välillä ei ole selvää korrelaatiota (Murphy 2003: 155). Semantikot 

puhuvat myös kognitiivisesta tai deskriptiivisestä synonymiasta (Lyons 1996: 63), joka 

tarkoittaa kuvailevan merkityksen eli verbien kohdalla esimerkiksi tarkoitetun tilanteen 

samuutta. Murphy (2003: 146) erottaa puolestaan täysistä synonyymeistä (full 

synonyms) ja lähisynonyymeistä merkityssynonyymit (sense synonyms), jotka jakavat 

yhden tai useamman alamerkityksen, mutta eroavat muissa merkityksissä eli niillä 

kaikilla on vähintään yksi sama merkitys. 

Tämän työn kannalta ovatkin tärkeämpiä ilmiöitä aspektuaalinen polysemia (ulottua-

verbin aspektuaalinen vaihteleminen) ja merkityssynonyymit (ulottua-verbin 

merkitysten päällekkäisyys verbien yltää, ylettyä, rajoittua, jatkua ja kestää kanssa, 

lähinnä siis terminatiivisen sijainnin ilmaisuissa). 

 

1.2. Verbien merkityksiä 

Työssäni käsiteltävien verbien merkityksiä lähden tutkimaan Nykysuomen Sanakirjan 

(NS) ja Suomen kielen perussanakirjan (PS) hakusanojen selitysten perusteella. 

Molemmat sanakirjat ovat deskriptiivisiä ja antavat kattavan esityksen suomen 

yleiskielen keskeisestä sanastosta. Ulottua-verbin osalta selvitän myös sen oletettua 

etymologista taustaa ja sen sukulaissanoja muissa itämerensuomalaisissa kielissä. Siihen 

käytän Suomen kielen etymologista sanakirjaa (SES 1975, V), Viron kielen 

etymologista sanakirjaa (EES 2012) ja joidenkin muiden itämerensuomalaisten kielten 

(selitys)sanakirjoja. Esitän vain verbien merkitysten tärkeimmät selitykset ja muutamia 

esimerkkejä pohjustaakseni tutkimukseni lähtökohtia enkä käsittele ollenkaan 

sanakirjojen laatua koskevia leksikografisia ongelmia. 
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1.2.1. Verbin ulottua sanakirjamerkitykset ja sen sukulaissanoja muissa 

itämerensuomalaisissa kielissä 

Nykysuomen sanakirja (NS) jakaa ulottua-verbin merkitykset kolmia:  

1) paikallisesta käytöstä: 

a) pituudeltaan tai täyteen pituutensa, mahdollisimman pitkälle ojentuneena, 

ojennettuna pystyä koskettamaan jotakin, tarttumaan johonkin tms., esim. 

Sormenpäät juuri ulottuivat kattoon (NS); 

b) olla ulottuvuuksiltaan (pituudeltaan, korkeudeltaan, syvyydeltään tai 

laajuudeltaan) niin suuri, että uloin kohta, piste, reuna tai pinta sattuu johonkin 

määräkohtaan, rajaan, jatkua johonkin tai jonnekin asti, rajoittua johonkin, esim. 

Paita ulottui tuskin napaan saakka (NS); 

2) ajallisesta jatkuvuudesta: 

a) tulevasta ajasta, esim. Teko, jonka vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen 

(NS); 

b)  menneestä ajasta, esim. Suvun juuret ulottuvat 1500-luvulle saakka (NS); 

3) jonkin liikkeen, tapahtumisen paikallisesta laajuudesta, jonkin esiintymis-, 

vaikutusalasta, vaikutuspiiristä: 

a) paikan merkitys selvä, esim. Vakuutuslaitos, jonka toiminta ulottuu koko 

maahan (NS); 

b) ei paikan merkitystä, esim. Tapaukset, joihin valtuutus, laki ulottuu (NS) 

 

Suomen kielen perussanakirja erottaa vain kaksi ulottua-verbin perusmerkitystä: 

johonkin määräkohtaan sattumisen ja tavoittamisen, kosketuksen saamisen merkityksen 

(PS). 

Suomen kielen etymologisen sanakirjan perusteella (1975, V) ulottua-verbin vasteita 

esiintyy useissa muodoissa (esim. uloittua, ulettua, ulttua, olettua jm.) sekä länsi- että 

itämurteissa, kaikissa suomen lähisukukielissä ja saamessa, joissa sillä voi olla 

kurkottamisen (esim. ultuttaa) tai levittäytymisen (esim. uleta), joskus myös riittämisen 

merkitys. Ulottua-verbin perustaksi olevasta *ula-vartalosta, jota on yhdistetty 

etymologisesti homonyymiseen substantiiviin ula tai ulu (vir.) 'ulkonema; suoja' ja sitä 
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äänteellisesti vastaavaan nominiin *olle 'yhteys tms.', on johdettu sekä intransitiivisia 

että transitiivisia verbejä, adjektiiveja, postpositioita ja adverbeja. (SES 1975, V; EES 

2012) 

Viron kielen selityssanakirjan (EKSS 2009, 6) perusteella viron verbin ulatuda 

'ulottua' merkitykset vastaavat karkeasti suomen ulottua-verbiä NS:n jaottelun 

mukaisissa merkityksissä 1b ja 2a–2b. Lisäksi ulatuda-verbillä on vanhahtava 

'riittämisen' merkitys kuten muissakin itämerensuomalaisissa kielissä. U-johdoksellinen 

ulatuda on yksiselitteisesti intransitiivinen, esim. Katus ulatub üle rõdude 'katto ulottuu 

parvekkeiden yli' (EKSS 2009, 6). Ulatada taas on sikäli kiinnostava, että se on saanut 

sekä transitiivisen ojentamisen (Ma ulatasin talle telefoni 'ojensin hänelle puhelimen') 

että intransitiivisen ulottumisen (Jalad ei ulata maha 'jalat eivät ulotu maahan') 

merkitykset. Tosiaan samanlainen ilmiö esiintynee myös ainakin liivin ulātõ ('ulottua; 

riittää') ja vepsän uлotada ('ulottaa'), uлutada ('ylettyä, ulottaa; riittää; (joskus) ehtiä'), 

uлetuda, ulotuda ('riittää') kohdalla, esim. lv. kätā ulātõ 'ojentaa kättä' tai Polākõz ulātõb 

jõba lōda a’igõ sǭņõ 'poika ulottuu jo pöydän reunaan' (LELS 2012; SES 1975, V). 

 

1.2.2. Verbien yltää, ylettyä, rajoittua, jatkua ja kestää sanakirjamerkitykset 

Verbi yltää saa NS:ssä samat merkitykset kuin ulottua. Lisäksi sille on mainittu harvoin 

käytettävä transitiivinen käyttö, joka vastaa suunnilleen verbejä tavoittaa ja tavata, sekä 

kansanomainen käyttö, jossa sen merkitykset vastaavat verbejä riittää, liietä ja ylettyä. 

Perussanakirjassa on korostettuna kuitenkin pikemmin juuri koskettamiseen tai 

tarttumiseen pääseminen, esim. Yllätkö jalallasi pohjaan? (PS). 

Ylettyä-verbille ei Perussanakirjassa erikseen selityksiä tarjota, vaan sitä pidetään 

synonyymisenä verbien yltää, ulottua ja ylettää kanssa (PS). Nykysuomen sanakirjakin 

tarjoaa sille synonyymeiksi verbejä yltää ja ulottua, mutta huomauttaa myös, että ylettyä 

esiintyy tavallisimmin näiden verbien 1. merkitysryhmässä, esim. En enää ylettynyt 

pohjaan; Talon varjo ylettyy yli pihan (NS). Myös ylettyä voi kansanomaisesti tarkoittaa 

'riittää' tai 'liietä', esim. Jo ylettyi joku markka henkisiinkin harrastuksiin (NS). 

Rajoittua-verbille mainitaan NS:ssä passiivinen ja refleksiivinen käyttö. 

Passiivisessa käytössä se voi alueesta puheen ollen ilmaista ulottumista johonkin asti, 
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olemista jonkin kanssa rajakkain, tai supistumista johonkin, olemista ulottumatta jonkin 

rajan yli, esim. Näkyvyys rajoittui kymmeneen metriin (PS). Refleksiivisenä rajoittua 

voi merkitä 'omistautumista', 'keskittäytymistä yksinomaan johonkin tehtävään' tai 

'tyytymistä', esim. Rajoitun mainitsemaan vain tärkeimmät seikat (PS). 

Jatkua voi NS:n mukaan esiintyä sekä ajallisessa että paikallisessa käytössä. 

Ajallisesti se ilmaisee jonkin toiminnan, tilan tms. olemista edelleen keskeytymättä 

voimassa, entisellään, tai jonkin keskeytyksen jälkeen uudelleen alkamista, esim. Juhlat 

jatkuivat myöhään yöhön; Konsertit jatkuvat syyskaudella (PS). Paikallisesti se 

tarkoittaa 'ulottumista' tai 'leviämistä edelleen' tai 'jostakin paikasta uudelleen 

alkamista', esim. Katu jatkuu jokeen saakka; Etelässä Alpit jatkuivat Apenniineina (PS). 

Kestää on tässä tutkimuksessa käsiteltävistä verbeistä ehkä yksi selvästi 

monimerkityksellisin. Se voi esiintyä transitiivisena, jolloin se ilmaisee jonkinlaista 

sietämistä, suvaitsemista, kannattamista tai kärsimistä, esim. Silta ei kestänyt autoa; En 

kestä tuota miestä; On saanut kestää paljon (PS). Intransitiivisena se taas merkitsee 

sekä ajallista että myös paikallista ulottumista, keskeytymättä olemista, jatkumista, 

esim. Työpäivä kestää kello 16:een; Aina vain tätä sadetta kestää (PS). 

Kuten verbien merkityksestä voi huomata, niillä kaikilla on ulottua-verbin (ja siten 

myös toistensa) kanssa vähintään yksi yhteinen merkitys: jonkin olion (rajatun) 

sijainnin ilmaiseminen jollakin spatio-temporaalisella tm. alueella. 

 

1.3. Kognitiivisesta kieliopista ja fiktiivisestä liikkeestä 

Ronald W. Langackerin kehittämä kognitiivinen kielioppi lähtee ajatuksesta, että 

sanasto, syntaksi ja semantiikka ovat erottamattomia ja että kielioppia ei voi jakaa 

itsenäisiin komponentteihin (Langacker 1987: 1–3). Siten esimerkiksi sanaluokat ja 

lauseenjäsenetkin määritellään kognitiivisessa kieliopissa merkityspohjaisesti. 

Kielellisen yksikön semanttinen rakenne eli predikaatio voi hahmottaa yhteen tai 

useampaan kognitiiviseen taustaan eli kehykseen (mikä tahansa kokemus, käsite, 

käsitekompleksi, tietojärjestelmä, tila jne.) jonkin entiteetin. Jos hahmona on yksi 

entiteetti, sitä kutsutaan olioksi (tyypillisesti substantiivi), relaation hahmo taas 

koostuu kahdesta tai useammasta entiteetistä ja niiden välisestä suhteesta. Relaatiot 



11 
 

puolestaan jakautuvat atemporaalisiin eli suhteisiin, joiden hahmossa ajallinen 

ulottuvuus ei ole korosteinen (adjektiivit, adverbit, adpositiot, sijapäätteet, konjunktiot 

ym.) ja prosessuaalisiin eli suhteisiin, joilla on positiivinen temporaalinen hahmo 

(tyypillisesti verbit), mikä tarkoittaa, että tilanteen etenemistä tarkastellaan ajassa ja sitä 

tehdään vaiheittain jonotarkasteluna (sequential scanning). Prosessit puolestaan 

jakaantuvat imperfektiivisiin (tilanne pysyy ajassa samana, esim. sijaita) ja 

perfektiivisiin (tilanteessa tapahtuu ajassa kulkeva muutos, esim. lähteä). (Langacker 

1987: 144–145, 244, 248–249)  

Kaikkien relaation osien ei tarvitse olla kielellisessä ilmaisussa eksplisiittisesti 

mukana, vaan jokin osa relaatiosta voi sisältyä predikaatioon myös skemaattisena 

(Langacker 1987: 58–68, 97, 183–274, 328; Leino 1993: 72–88). Skeemat tarkoittavat 

kognitiivisessa kieliopissa konkreettisten kielellisten ilmausten ja niiden välisten 

suhteiden abstrahoituja yleistyksiä, malleja, joita käytetään morfeemi- sana- tai 

lausetasolla sekä konventionaalisten yksikköjen että uusien ilmauksien tuottamisessa. 

Skeemat voivat puolestaan abstrahoida myös muita, spesifimpiä skeemoja. Skeeman 

toteutumia tai sen spesifimpiä edustajia kutsutaan elaboraatioiksi eli tarkennuksiksi. 

(Langacker 1987: 68, 81; Päiviö 2007: 34) Esimerkkinä skeemoista voi pitää VÄYLÄ-

skeemaa (1), joka esittää tyypillisesti liikeradan paikasta A paikkaan B. Se on 

kompositiorakenne ja koostuu puolestaan muista skemaattisista VÄYLÄN
1 osista, jotka 

osoittavat VÄYLÄN alku-, keski- ja loppuosaa.  

 (1) [[LÄHDE] – [VÄYLÄ] – [KOHDE]] 

VÄYLÄ-skeeman voivat elaboroida esimerkiksi konkreettiset kielelliset ilmaukset (2a–

2c), joissa ei tarvitse eksplisiittisesti panna ilmi kaikkia skeeman osia, jotta liikerata 

olisi kuitenkin implisiittisesti käsitteistettävissä. 

 (2) a) Tiepiiri ulottuu [Virroilta ([LÄHDE]) Tampereen kautta ([VÄYLÄ]) Lahden  ja 

      Riihimäen ympäristöön saakka ([KOHDE])].   (AAMU99)  

    b) Tiepiiri ulottuu [Virroilta ([LÄHDE]) {[VÄYLÄ]} Lahden ja Riihimäen  

      ympäristöön saakka ([KOHDE])] 

                                                           
1
 Tästä eteenpäin viittaan VÄYLÄ-nimityksellä lähinnä VÄYLÄ-skeemaan kokonaisuutena. Jos on tarpeen 

korostaa VÄYLÄN keskiosaa, viittaankin siihen vastaavasti VÄYLÄN keskiosa -nimityksellä. 
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    c) Tiepiiri ulottuu [{[LÄHDE]} {[VÄYLÄ]} Lahden ja Riihimäen ympäristöön   

      saakka ([KOHDE])] 

Tähän kytkeytyy tiiviisti myös ihmisen kognitiivinen kyky kiinnittää huomiota tilanteen 

tiettyihin osiin eli huomion ikkunoinnin (windowing of attention) käsite (Talmy 2000), 

jota käsittelen tarkemmin terminatiivien yhteydessä. 

Relaatioiden eli kahdesta tai useammasta entiteetistä koostuvan hahmon 

kuvaamisessa keskeisiä käsitteitä ovat MUUTTUJA ja KIINTOPISTE, jotka siis edustavat 

relaation osallistujia. Ne lähtevät hahmopsykologiasta peräisin olevasta inhimillisen 

huomion kahtiajaosta eli käsitteistä KUVIO (figure) ja TAUSTA (ground) (Talmy 2000; 

Langacker 1987). Suhde MUUTTUJAN ja KIINTOPISTEEN välillä on epäsymmetrinen. 

MUUTTUJA edustaa predikaation hahmossa korosteisena esiintyvää entiteettiä 

(lausetasolla subjekti) eli vastaa relaation yhteydessä huomiojärjestelmässä 

päähuomiota saavaa KUVIOTA. KIINTOPISTE edustaa taas niitä muita predikaation 

hahmottamista entiteeteistä, joihin MUUTTUJAA suhteutetaan (lausetasolla tyypillisesti 

objekti tai argumenttirakenteen osana olevat adverbiaalit), huomiojärjestelmässä siis 

TAUSTAA. (Langacker 1987: 217–220; Leino 1993: 80, 85–86; Onikki 1992: 36) 

Esimerkissä 3 MUUTTUJANA on auto ja KIINTOPISTEENÄ talli, jonka suhteessa 

MUUTTUJAN sijaintia esitetään. 

 (3) Auto on tallissa. 

Tässä työssä kutsun lausetason MUUTTUJAKSI lauseen subjektia ja KIINTOPISTEIKSI 

verbin pakollisina täydennyksinä eli obliikveina esiintyviä adverbiaaleja. Tilanne on 

jokseenkin toisenlainen käsittelemäni verbin kestää kohdalla, joka sallii transitiivisena 

myös objektin, jolloin KIINTOPISTEEKSI hahmottuisikin adverbiaalin sijasta objekti (vrt. 

esim. saappaat kestivät talveen asti ja saappaat eivät kestäneet talvea). Nämä 

transitiiviset konstruktiot edustavat kuitenkin erilaisia predikaatioita ja skeemoja kuin 

intransitiiviset. Pia Päiviö (2007: 32) katsoo terminatiivisten partikkelien asti ja saakka 

tutkimuksessaan analyysin kannalta tarpeelliseksi pitää objektikiintopiste erillään 

adverbiaaleista, varsinkin jos transitiivista ja intransitiivista lausetta verrataan toisiinsa. 

Koska työssäni transitiivisuus on kuitenkin hyvin marginaalinen ilmiö, jota esiintyy 
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käytännössä vain kestää-verbin kohdalla, en ole adverbiaaleista puhuessani luopunut 

KIINTOPISTEEN nimityksestä. 

Predikaatio [ULOTTUA] hahmottaa olennaisesti imperfektiivisen prosessin, sillä 

tilanteeseen ei sisälly ajassa tapahtuvaa muutosta. Vaikka tilanne onkin sisäisesti 

staattinen, kognitiivisesti se prosessoidaan kuitenkin vaiheittain dynaamisena, 

jonotarkasteluna. Kompleksisen tilanteen kaikki komponenttitilat käydään siis läpi 

yksitellen ja erilliset tilat aktivoituvat peräkkäin. Leino katsoo liikeverbeistä puhuessa, 

että jonotarkastelulla on liikeradan syntymisessä päärooli, koska MUUTTUJAAN ja 

KIINTOPISTEESEEN verrattuna MUUTTUJAN liikerata ei sisälly liikeverbin ilmaisemaan 

predikaatioon yhtä korosteisena. (Leino 1993: 88–89) 

Ulottua ei ole (ainakaan kanoninen) liikeverbi eikä ilmaise ajassa tapahtuvaa 

muutosta. Koska MUUTTUJA ei vaihda paikkaansa, VÄYLÄN elaboraatioksi soveltuvaa 

rataa ei olisi itse predikaatiosta [ULOTTUA] löydettävissä. Kyse on silloin 

subjektiivisesta (Langacker 1987; Matsumoto 1996), virtuaalisesta (Talmy 1983) tai 

fiktiivisestä (Talmy 1996; 2000) liikkeestä, joilla tarkoitetaan sitä, että puhuja ilmaisee 

staattisen MUUTTUJAN sijainnin suhteessa KIINTOPISTEESEEN ja voi sinne suhteen 

kuvaamiseksi subjektiivisesti konstruoida myös VÄYLÄN. Skemaattisen VÄYLÄN voivat 

elaboroida myös itse MUUTTUJA tai KIINTOPISTE, mutta VÄYLÄN suuntaisuus on 

yleensä käsitteistäjän subjektiivisesti konstruoima. Subjektiivisuus kognitiivisessa 

kielitieteessä tarkoittaakin laajalti implisiittisen käsitteistäjän ja hänen näkökulmansa 

sisällyttämistä tilanteen kuvaukseen (Langacker 1987: 128–132). Talmy jakaa 

fiktiivisen liikkeen eri kategorioihin ja alatyyppeihin, joista tämän työn kannalta tärkein 

on fiktiivinen liike pitkin VÄYLÄÄ, joka kattaa "liikkujan" ulottuvuuden (coextension 

path) (Talmy 2000: 138). Siinä tyypissä tilanteen dynaamisen käsitteistyksen luo 

tarkastelijan huomion liikkuminen VÄYLÄN täyttävän entiteetin osien yli. Vaikka 

fiktiivisestä liikkeestä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä liikeverbin käyttämistä staattisen 

tilanteen kuvaamiseksi (kanoninen esimerkki on tyyppi Tie menee Tartosta Tallinnaan), 

samanlainen tilanteen vaiheittainen tarkasteleminen tapahtuu joidenkin muuta kuin 

liikettä ilmaisevien verbien, esimerkiksi tilaverbien kohdalla, jos niiden yhteydessä 

elaboroituu VÄYLÄ-skeema. Hyvä esimerkki tästä on Talmyn (2000: 71) lausepari 

There are some houses in the valley vs. There is a house every now and then through 
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the valley, joista edellinen tajutaan staattisena, holistisena kokonaisuutena, 

jälkimmäisessä ajanilmaus every now and then, väyläprepositio through ja NP:n a 

house indefiniittisyys luovat staattisesta tilanteesta kuitenkin dynaamisen tulkinnan ja 

tilannetta tarkastellaan vaiheittain (Huumo 2010a: 538). Tällainen vaiheittainen 

tarkastelu tapahtuu myös jonkin olion ulottumista kuvatessa, jolloin MUUTTUJAN sijainti 

esitetään suuntaisena tarkastelijan huomion liikkumisen takia MUUTTUJAN osien yli. 

Fyysisissä tiloissa ulottumisen suunta voi olla sekä vertikaalinen että horisontaalinen. 

Vertikaalinen dimensio voi hahmottua painovoiman mukaan, esim. Jäävuori ulottuu 

vedenpinnan alapuolella 270 metrin syvyyteen (AAMU99) tai myös jonkin olion 

luontaisen ylä- tai alapuolen mukaan, jolloin predikaation kehyksenä onkin kyseisen 

olion mukaan suuntautunut fyysinen tila, esimerkiksi Kikillä oli jalassaan valkoiset 

mokkasaappaat jotka ulottuivat puoleenväliin reittä (WSOY): suunta ei muutu, kun 

Kiki päättää seisomisen sijasta esimerkiksi levätä tai seisoa vaikka pää alaspäin. 

Vertikaalisen akselin alkupisteenä toimii KIINTOPISTE, MUUTTUJA sijoittuu 

KIINTOPISTEEN ja akselin negatiivisen tai positiivisen navan väliin. Horisontaaliset tilat 

taas voivat määrittyä paitsi KIINTOPISTEEN luontaisten ominaisuuksien mukaan myös 

implisiittisen havainnoijan sijainnin perusteella esimerkiksi adpositioiden eteen ja 

taakse hahmottamien relaatioiden kuvaamisessa. (Hawkins 1984: 143–144; Leino 1993: 

197–198) Temporaalisissa tiloissa taas suunta voi olla joko tulevaan tai menneeseen 

aikaan, VÄYLÄN alkupisteeksi voi hahmottua joko puhehetki tai jokin muu 

temporaalisella akselilla sijaitseva ajanjakso. 

Subjektiivisen suuntaisuuden kohdalla siis yleensä puhuja valitsee itse, missä 

suunnassa hän tilanteen esittää (esim. Alue ulottuu Helsingistä Hämeenlinnaan tai Alue 

ulottuu Hämeenlinnasta Helsinkiin). Toisinaan VÄYLÄLLÄ voi liikkua kuitenkin vain 

VÄYLÄN vaatimassa kanonisessa suunnassa, vaikka liike sinänsä on silti subjektiivista 

(esim. skalaaristen ilmausten kohdalla, jos skaalalla on jokin kiinteä hierarkia, esim. 

Maaluolissa asustavat ankeriaatkaan eivät yltäneet normaaliin ikään (OTAVA), jossa 

iän kuvaamisessa liikutaan yleensä nuoruudesta vanhuuteen päin, tai joskus myös 

muissa tapauksissa, esim. Hiukset ulottuvat hartioille asti, jossa hiuksien sijaintia 

kuvataan kanonisesti päänahasta johonkin alaspäin suuntautuvana eikä päinvastoin).  
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1.4. Elollisuudesta 

Kieli on osa ihmiskognitiota, jolla on voimakas taipumus antroposenstrisyyteen eli 

ihmiskeskeisyyteen (Langacker 1991: 307; Yamamoto 1999: 9). Se tarkoittaa, että kieli 

kuvaa ihmisen käsitteistystä maailmasta, jossa hän on useiden hierarkioiden yläpäässä. 

Ihmiskeskeisyydellä on siten usein seurauksia tilanteiden kuvaamisessa myös tilanteen 

osallistujien valintaan. Kittilä jm. (2011: 5) ovat huomauttaneet, että elollisuutta voi 

käsitellä ainakin kahdella eri tasolla. Biologisella tasolla elollisina voi pitää kaikkia 

eläviä entiteettejä (esim. ihmisiä, eläimiä, hyönteisiä), elottomina kaikkia muita (esim. 

rakennuksia, kiviä, abstrakteja ideoita). Elollisuus saa yleensä kuitenkin vähän erilaisen 

tulkinnan kielitieteessä, mikä tarkoittaa elollisuuden kategorian rajaamista entiteetteihin, 

jotka pystyvät tahdonalaisesti toimimaan. Tähän kytkeytyvät semanttiset roolit, jotka 

ovat laajalti funktioita, joita osallistujilla on tapahtumissa (Kittilä jm. 2011: 7). 

Semanttisista rooleista puuttuu yhtenäinen, kattava käsittely, toisaalta eri teoreettisten 

näkökulmien tavoitteiden takia, toisaalta taas kielentutkimuksen käytännön tarpeiden 

syistä. Ne ovat siis pikemminkin prototyyppikäsitteitä, joita sovelletaan tarpeen mukaan 

tutkimuskysymyksestä ja kohdekielestä riippuen. On kuitenkin joitakin tunnetuimpia ja 

selvemmin määriteltäviä rooleja kuten esimerkiksi AGENTTI (yleensä tahallinen toimija, 

jonkin tekijä tai aiheuttaja), PATIENTTI (yl. toiminnan vaikutuksena tilan tai sijainnin 

muutoksen läpikävijä), KOKIJA (mentaalisen tapahtuman tai tilan osallistuja), TEEMA 

(sijaintia, asentoa tai tilaa muuttava osallistuja), LÄHDE (sijainnin tai jonkin tapahtuman 

alkupiste), KOHDE (paikka tai kohde, jota kohti liike tapahtuu, tapahtuman määräkohta) 

jm. (Andrews 2007; Frawley 1992; Van Valin 2001; Van Valin, LaPolla 2004; ISK 

2004) Kaikkein elollisin olisi entiteetti, jonka semanttinen rooli lauseessa on AGENTTI, 

tyypillisesti ihminen. Elollisuutta on pidetty paitsi AGENTIN myös prototyyppisen 

KOKIJAN ominaisuutena, kun taas tyypillisesti elottomia ovat esimerkiksi VÄLINE ja 

paikan ilmaisuihin liittyvät PAIKKA, LÄHDE ja KOHDE. (Yamamoto 1999: 5; Kittilä jm. 

2011) 

Kielitieteessä ei käytännössä tietenkään voi vetää jyrkkiä rajoja elollisen ja elottoman 

väliin, vaan elollisuus asettautuu jatkumolle. Samaan tarkoitteeseen voidaan kielellisesti 

viitata eri rakenteilla ja ilmauksilla, joiden mukaan niiden tarkoitteiden elollisuus voi 
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huomattavasti vaihdella. Kittilä jm. (2011: 6) huomauttavat myös, että useat nominit 

kuten koulu tai yritys voivat olla kontekstista riippuen sekä elollis- että 

elotontarkoitteisia. Yamamoto (1999: 18–19, 138–146) viittaa (ihmis)organisaatioihin ja 

paikallisiin yhteisöihin elollisuuden rajatapauksina, joissa elollisuuteen viittaavat muun 

muuassa kyky tehdä päätöksiä ja aistivuus, elottomuuteen taas esimerkiksi se, että niitä 

ajatellaan usein kiintopisteinä tai paikkoina, joissa jotain tapahtuu. Siten elollisuudesta 

päättäessä tulee aina pitää silmällä koko kyseisen NP:n tarkoitteena olevaa entiteettiä 

(Garretson 2004), vaikka rajanveto elollisen ja elottoman väliin ei silloinkaan ole 

helppoa. 

Elollisuus tajutaan yleensä jonkinlaisena hierarkiana tai skaalana. On esitetty myös 

elollisuushierarkioita (esim. Silverstein 1976; Croft 2003; Dixon 1979 jm.) tai 

empaattisuuden hierarkioita (Langacker 1991: 306). 

 (4)  Elollisuuden hierarkia: ihminen < elollinen < eloton  (Croft 2003: 130) 

Useat tutkijat ovat esittäneet myös laajennettuja elollisuuden hierarkioita. Esimerkiksi 

Croft (2003: 130) erottaa kolme hierarkian alakategoriaa: (1) persoonahierarkia (1. ja 2. 

persoona < 3. persoona); (2) referentiaalisuuden hierarkia (pronominit < erisnimet <  

yleisnimet); (3) varsinainen elollisuuden hierarkia (ihmiset < ei-inhimilliset elolliset < 

elottomat). Suunnilleen samoin periaattein myös Yamamoto (1999: 9–40) on erottanut 

vastaavasti kolme elollisuutta koskevaa jaottelua: persoonahierarkia (the Hierarchy of 

Persons), yksilöitymisen asteikko (the Individuation Scale), jolla tarkoitetaan tietyn 

entiteetin korostamisen astetta selvästi rajattuna ja tunnistettavissa olevana yksilönä, ja 

yleinen elollisuuden asteikko (General Animacy Scale). Tässä työssä rajoitun vain 

yleiseen elollisuuden. En käytä binaarista elollinen-eloton oppositiota, vaan hyödynnän 

aineiston analyysissa Garretsonin (2004) periaatteita (5). 

 (5)  Garretsonin elollisuuden hierarkia: 

     TOP    MIDDLE    BOTTOM 

     human   animal      concrete inanimate 

           organization   non-concrete inanimate 

                    place                 

                    time                 (Garretson 2004) 
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1.5. Aspektista ja verbien semanttisesta luokittelusta 

Aspekti on kompleksinen kategoria, joka kuvaa (yleensä verbien ilmaisemien) 

tilanteiden rajattuutta/perfektiivisyyttä tai rajaamattomuutta/imperfektiivisyyttä. 

Useimmiten puhutaan verbilekseemien ilmaisemien asiaintilojen sisäisestä rajattuudesta 

(teonlaatu, leksikaalinen aspekti, Aktionsart, situation aspect) ja lauseen kuvaaman 

tilanteen rajattuudesta (lauseen aspekti, kieliopillinen aspekti, viewpoint aspect) (esim. 

Comrie 1976; Smith 1991). Aspekti voi siis riippua joko verbilekseemillä ilmaistun 

tilanteen sisäisestä rajattuudesta tai puhujan näkökulmasta, joka toteutuu kieliopillisin 

keinoin. Verbien leksikaalis-semanttisten ominaisuuksien perusteella tilanteet jaetaan 

tavallisesti (Vendleriä 1957 seuraten) neljään: tila (state) on statiivinen ja ateelinen 

(esim. olla, haluta), toiminta (activity) on duratiivinen ja ateelinen (esim. juosta), 

suoritus (accomplishment) on duratiivinen ja teelinen (esim. rakentaa) ja saavutus 

(achievement) punktuaalinen ja teelinen (esim. kuolla). Verbien aspektuaalisista 

tilannetyypeistä on tosin useita hieman toisistaan poikkeavia luokituksia. 

Kieliopillinen aspekti toteutuu lauseen tasolla joko kokonaistilanteen 

perfektiivisyytenä tai imperfektiivisyytenä. Suomen kielessä lausetason aspektia 

rajaavina kieliopillisina keinoina toimivat esimerkiksi subjektin ja objektin sijanvaihtelu 

ja rajaavat adverbiaalit (esim. osmat, toiminnan alku- tai loppukohtaa ilmaisevat ero- ja 

tulosijaiset ajanilmaukset). Leksikaalinen ja kieliopillinen aspekti toimivat tavallisesti 

yhdessä, jolloin esimerkiksi oletusarvoisesti ajassa etenevä tilanne (esim. toiminta) 

rajataan kieliopillisin keinoin (esim. aspektuaalisilla konstruktioilla, ajan tai paikan 

adverbiaaleilla). Tähän liittyy myös kolmas aspektityyppi, jota on kutsuttu 

vaiheaspektiksi (phasal aspect) (esim. Michaelis 1998). Se merkitsee joukkoa 

tarkoitetun tilanteen ja kielellisesti merkityn tilanteen välisten suhteiden aspektuaalisia 

piirteitä. Merkityn tilanteen aspektuaalinen luokka voi erota tarkoitetun tilanteen 

aspektuaalisesta luokasta. Tarkoitetulla tilanteella voi olla alku-, loppu- ja keskiosa, se 

voi olla perfektiivinen tai imperfektiivinen. Puhuja voi puolestaan valita siitä tilanteesta 

minkä tahansa osan (vaiheen) ja merkitä sen erilaisilla kieliopillisilla keinoilla muuttaen 

siten esimerkiksi jatkuvan (imperfektiivisen) tilanteen päättyneeksi (perfektiiviseksi) tai 

päinvastoin. Kognitiivisen kieliopin termein voi siis puhua tarkoitetilanteesta tai 
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kokonaistilanteesta kehyksenä, josta puhuja esittää jonkin osan eli hahmon 

tarkasteltavaksi (Langacker 1987: 118, 486, 491). Hyvin lähellä tätä on myös Talmyn 

ikkunoinnin käsite (ks. tarkemmin lukua 1.6).  

Anneli Pajunen (2001) on analysoinut ns. primäärejä semanttisia (asiaintila)tyyppejä 

eli tekoja, tapahtumia ja tiloja ilmaisevia verbejä ja luokitellut niitä verbien 

argumenttirakenteiden samanlaisuuksien perusteella mainiten, että yksittäinen verbi voi 

kuulua yhtä useampaankin luokkaan (Pajunen 2001: 19). Hänen näkökulmansa on 

kuitenkin onomasiologinen, joten hän ei ole niinkään kiinnittänyt huomiota 

polysemiaan eli verbilekseemien eri merkityksiin, mikä on juuri tämän työn yksi 

tavoitteista. Ulottua-verbin Pajunen on esittänyt kuuluvan kuitenkin kahteen ryhmään: 

tilaverbeihin ja liikeverbeihin. Tilaverbinä ulottua kuuluu tarkemmin ulottuvuusverbien 

joukkoon, jotka koodaavat sijaintia jollakin spatio-temporaalisella alueella. Ulottua-

verbin argumenttirakenteen Pajunen on esittänyt seuraavanlaisena (6): 

 (6)  ulottua   (x-arg)   (lok) 

 

           (S)     (OB:suuntasija)            (Pajunen 2001: 119) 

X-arg viittaa skemaattisesti verbin primääriseen argumenttiin, lok johonkin 

lokaliteettiin. S ja OB ovat vastaavasti ulottua-verbin argumenttien syntaktiset 

toteutumat, S viittaa subjektiin, OB obliikvaan. Pajunen (2001: 119) katsoo, että 

tilaluentaa voi ulottuvuusverbien kohdalla pitää toissijaisena, yleensä niillä on myös 

jokin muu merkitys. Myös ulottua-verbin Pajunen on liikeverbien joukossa sijoittanut 

ns. kontaktiverbien, tarkemmin kosketusverbien ryhmään. Kontaktiverbit ilmaisevat 

joko kontrolloidun tai kontrolloimattoman kosketusprosessin (kosketukseen joutumisen 

tai kosketuksissa olemisen) lisäksi "liikkumisen" tapaa. Vaikka itse kosketusverbeihin ei 

sisällykään varsinaista liikettä eikä kohteen olotila muutu pelkän kontaktin takia (vaikka 

kohde onkin jossain mielessä vaikutuksenalainen), Pajunen pitää niitä silti liikeverbien 

alakategoriaan kuuluvina, koska välittömän (ja yleensä hetkellisen) kosketuksen 

mahdollistaa juuri liike, usein ruumiinosan liike. (Pajunen 2001: 238–239) 

Kosketusverbien ryhmässä ns. yltämisverbien (esim. ulottua, ylettää, ylettyä, yltää) 

primäärinen argumentti (x-argumentti) viittaa yleensä inhimilliseen osallistujaan ja 
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kontakti ulottuu johonkin pintaan (Pajunen 2001: 246). Kontaktiverbinä ulottua-verbin 

yhteydessä voi esiintyä myös välineen määrite, varsinkin, jos kontaktin ottaja on 

inhimillinen (Pajunen 2001: 241). 

Muista tässä työssä käsittelemistäni verbeistä kosketusverbeihin kuuluvat myös 

ylettyä ja yltää. Rajoittua-verbin Pajunen on sijoittanut ulottuvuusverbien joukkoon, 

verbejä kestää ja jatkua Pajunen ei erikseen käsittele, mutta viittaa niihin 

aspektuaalisina verbeinä.  

Pajusen luokittelu antaa kiinnostavan formalistisen katsauksen ulottua-verbin 

aspektuaaliseen vaihteluun, vaikka hän ei kiinnitäkään huomiota kognitiivisen 

prosessoinnin rooliin tilanteiden tarkastelussa. Pajusen tutkimuksen perusteella voisi 

väittää että ulottua-verbi on leksikaaliselta aspektiltaan polyseeminen ja vaihtelee tilan 

ja jonkin muutoksellisemman asiaintilan (esim. saavutuksen tai jopa suorituksen 

välillä). Tilaa kuvaavat merkitykset, jotka ilmaisevat sijaintia. Tiloille tyypillistä on, että 

ne ovat yleensä tahdosta riippumattomia, subjekti ei ole kontrolloiva agentti (ISK 2004: 

1433). Koskettaminen, kontaktiin pääseminen, joilla on yleisimmin kuvattu jonkin 

tarkoitetun tilanteen loppuvaihe, taas voivat edellyttää paitsi pelkkää tilassa olemista tai 

siihen joutumista vielä jotain, esimerkiksi jonkin agenttimaisen osallistujan tahallista 

toimintaa, ikään kuin "tahallista ulottumista". Varsinkin se, että ulottua kuuluu Pajusen 

mukaan myös kosketusverbien ryhmään, jossa ovat myös esimerkiksi 

objektitäydennyksen salliva hipoa, viittaa osin siihen, että hipoa-verbin 

objektitäydennyksen ja ulottua-verbin paikallissijatäydennyksen tarkoitteet ovat yhtä 

lailla jonkin toimijan toimesta vaikutuksenalaisia. Muutokselliseen luentaan vaikuttava 

teelisyyden implikointi korostuu etenkin lauseissa, joissa on (yl.) inhimillinen TEEMA ja 

joissa finiittimuotoista ulottua-verbiä seuraa toimintaverbin supiinin illatiivimuoto, 

esim. Tappara-vahdin nollapelin pilasi Jari Hyvärinen, joka ulottui kurkottamaan 

kiekkoon hiukan Muzzattia paremmin, kun kenttämiehet tyytyivät vain seuraamaan 

kurotuskisaa (AAMU99): (tahallisen toiminnan tuloksena seuraava) ulottuminen (tai 

ainakin ulottumisen tärkeys) loppuu silloin, kun on päästy johonkin riittävän kauas, 

korkealle tms., jotta voidaan aloittaa seuraava tavoitettu toiminta. Muutoksellisen 

tulkinnan takana ei kuitenkaan välttämättä ole vain verbin inherentti leksikaalinen 

aspekti. Vaihtelu toteutuu lauseen tasolla, jolloin siihen vaikuttavat oletetusti muun 
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muuassa terminatiivisuus, resultatiivisuus, elollisuus (tahallisuus) ja subjektimuuttujan 

luonne. Asiaintilojen luokitustahan edeltää verbien esiintyminen joissakin tyypillisissä 

konteksteissa, joita myöten kehittyvät myös verbien argumenttiroolit. Tätä tukee myös 

Beth Levinin ja Malka Rappaport Hovavin (esim. 2005; 2010) näkökulma, jonka 

mukaan argumenttien aspektuaaliset roolit ja lauseen aspektuaalinen tulkinta riippuu 

paitsi itse verbistä myös siitä, miten verbin argumentit projisoidaan lauseeseen eli millä 

tavalla ne syntaktisesti pannaan ilmi. Verbillä voi siis kyllä olla jokin yleinen 

leksikaalistunut merkitys, mutta konkreettisiin aspektuaalisiin merkityksiin vaikuttavat 

kontekstuaalisesti määriteltävät tekijät eli tyypilliset ympäristöt, joissa verbi esiintyy. 

 

1.6. Terminatiivisuudesta ja huomion ikkunoinnista 

Kansainvälisessä kielitieteessä terminatiivi merkitsee aspekti-kategoriaan kuuluvaa 

käsitettä, jolla kuvataan jonkin toiminnan loppuvaihetta. Terminatiivinen aspekti esittää 

toiminnan keston rajoitettuna, päättyneenä. (Päiviö 2007: 20) Suomalais-ugrilainen 

kielitiede on pitänyt terminatiivia muotoluokkana (esim. sijamuotona), jonka avulla 

osoitetaan, mihin asti jokin entiteetti, tila tai prosessi ulottuu tai kestää (Päiviö 2007: 

20–21; Alhoniemi 1978: 188) Funktionaalisesti terminatiivien tehtävänä on ilmaista 

lähinnä liikkeen, toiminnan ja tekemisen, mutta myös MUUTUJAN tai KIINTOPISTEEN 

ulottuvuuden spatiaalista tai temporaalista ulottumista ainakin terminatiivisijassa 

taipuneen lokatiivin ilmaisemaan kohteeseen asti (Päiviö 2007: 41–42). Suomen 

kielestä tosiaan terminatiivisija puuttuu ja sen sijasta toimivat funktionaalisesti 

paikallissijat ja terminatiiviset partikkelit asti ja saakka.  

Alho Alhoniemi (1978) on jakanut terminatiiviset ilmaukset viiteen ryhmään: 

siirtymän terminatiivit (Mies juoksi Naantalista Turkuun), sijainnin terminatiivit (Niitty 

ulottuu metsästä järven rantaan), esiintymisen terminatiivit (Sadekuuroja esiintyy 

Pohjanmaalta Lappiin), etäisyyden terminatiivit (Sammallahteen on matkaa 5 km) ja 

tilan, tapahtumisen tai toiminnan terminatiivit (Puita kaatui mäen harjalta alkaen 

rinteen puoliväliin asti). Kaikki terminatiivien tyypit voivat esiintyä paitsi spatiaalisessa 

myös temporaalisessa tai kvalitatiivisessa dimensiossa. Tämän työn kannalta tärkeitä 

ovat sijainnin terminatiivit, joiden tehtävänä on ilmaista subjektin tarkoitteiden sijainnin 
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rajat, ja myös esiintymisen terminatiivit, jotka rajaavat sen alueen tai matkan, jonka 

piirissä puheena olevia olioita esiintyy. 

Tärkeänä terminatiivisen tulkinnan kannalta pidetään prosessin jatkumoluonteisuutta, 

jolloin korosteisena ei ole pelkän päämäärän saavuttaminen (resultatiivinen tulkinta), 

vaan myös prosessin ja sen tavan kesto (Päiviö 2007: 42–43). Päiviön (2007: 43, 46) 

mukaan "terminatiivisuuden vaatima jatkumoluonne syntyy usein prosessia kuvaavasta 

verbistä ja esim. partitiivisubjektista sekä lähde- ja kohdelokaation esiintymisestä 

samassa ilmauksessa", mutta jatkumon voi elaboroida myös MUUTTUJAN luonne (esim. 

jono-sanan tarkoite käsitteistetään paikasta toiseen ulottuvana väylänä), jokin tapaa tai 

jatkuvuutta ilmaiseva adverbiaali (leveänä vyöhykkeenä, aina, jatkuvasti). Päiviön 

(2007: 77) mukaan tilaverbien kohdalla jatkumon elaboroikin joko lauseen 

subjektimuuttujan ulottuvuus (Alhoniemen sijainnin terminatiivit), subjektimuuttujan 

esiintymän ulottuvuus (Alhoniemen esiintymän terminatiivit), subjektimuuttujan tietyn 

ominaisuuden tai olotilan spatiaalinen ulottuvuus.  

Terminatiivisuuden kannalta kiinnostava kohde on suomen kielen eksistentiaalilause, 

jonka funktiona on esittää predikaatio jonkin lokaliteetin tai tilanteen sisällöstä.  

Subjektin sijasta korostuu lokaalinen aines ja lauseen semanttisena alkupisteenä toimii 

juuri lokaalinen NP (Helasvuo 1996: 344, 350). Eksistentiaalilauseen subjekti on uusi ja 

epämääräinen tarkoite, joka esitellään johonkin lokaliteettiin tai mentaaliseen tilaan 

(Huumo 1996; Huumo 2003; Helasvuo, Huumo 2010). Se on jaollisen tarkoitteen 

kohdalla ja kielteisessä lauseessa partitiivimuotoinen, muissa tapauksissa 

nominatiivimuotoinen (ISK 2004: 868). Yleensä e-lauseen subjekti tulee 

kongruoimattoman finiittiverbin (tyypillisimmin olla-verbin) jäljessä, mutta 

partitiivisubjekti käyttäytyy myös lauseenalkuisena samalla tavalla kuin prototyyppisen 

eksistentiaalilauseen subjekti. Se on epämääräinen ja merkitsee kvantiteetiltaan 

rajaamatonta, indefiniittistä tarkoitetta. (Huumo 2003) Nominatiivimuotoisesta 

perussubjektista, jonka kanssa finiittiverbi kongruoi (ISK 2004: 868), e-lauseen 

partitiivisubjekti eroaa etenkin siinä, että nominatiivisubjektilliset lauseet esittävät 

predikaation subjektin tarkoitteesta, partitiivisubjektilliset lauseet taas lokaliteetista, 

jonka subjektin tarkoite ikään kuin täyttää. Korosteisena on siis lokaalisen suhteen 

merkitys ja siinä subjektin tarkoitteen olemassaolo, olemaan tulo tai olemasta 
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lakkaaminen (Ikola 1954; Siro 1974; Huumo 2010b: 88–89) Esimerkiksi lauseessa 7a 

kukin vanki on niin pitkä, että ulottuu seinästä seinään, lauseessa 7b taas vangeista 

muodostuu jokin rivi tms., joka täyttää seinien välisen tilan. 

 (7)  a) Tyrmän lattialla makaavat vangit ulottuivat seinästä seinään. 

     b) Tyrmän lattialla makaavia vankeja ulottui seinästä seinään.  (Huumo 1997: 82) 

Partitiivisubjektillisissa lauseissa siis tapahtuma tulkitaan jonkinlaiseksi 

homogeeniseksi prosessiksi, johon subjektin tarkoite osallistuu vain kollektiivisesti ja 

jokaisen kollektiivin yksilöllinen toiminta on taka-alaistettu (Huumo 1997). Lähinnä 

monikon partitiivin muodot ilmaisevat usein tarkoitteiden jakaantumista jonkinlaiselle 

spatiaaliselle tai temporaaliselle jatkumolle, jossa kokonaistapahtuman osia 

tarkastellaan ajallisesti toisiaan seuraavina, samalla kuin nominatiivi aiheuttaisi 

komponenttitapahtumien samanaikaisen tajuamisen (Huumo 2003: 463) 

Partitiivisubjekti siis elaboroi imperfektiivisen jatkumon, jonka rajaavat lokaliteetin 

ilmaukset. 

Perfektiivisyydellä ja imperfektiivisyydellä on terminatiivisuuden kannalta tärkeä 

rooli. Jatkumo sinänsä on luonteeltaan imperfektiivinen, mutta sen rajaavat erilaiset 

semanttiset seikat tai kieliopilliset keinot, esimerkiksi lähde- ja kohdelokaation 

samanaikainen ilmi paneminen, osmat (esim. kaksi tuntia) tai perfektiivisen VÄYLÄN 

luovat postpositiot (esim. poikki, läpi, ks. Huumo 2010a). Päiviön mukaan (2007: 51) 

pelkät paikallissijoissa taipuneet nominaali-ilmaukset riittävät terminatiiviseen 

rajaamiseen vain vaiheittaista tilanmuutosta kuvaavien teelisten prosessien kohdalla, 

jolloin jokaisen vaiheen tuloksena on uusi tila (allas täyttyi puoliväliin (saakka), lapsi 

kasvoi 13-vuotiaaksi). Huumo (2003: 541) huomauttaa kuitenkin, että sijaintia 

kuvaavissa fiktiivisen liikkeen ilmauksissa kuten tie menee ~ ulottuu ~ jatkuu 

Tampereelle usein kyllä pelkkä tulosijailmauskin pystyy aktivoimaan terminatiivisen 

luennan. Tässä nousee mielestäni merkittäväksi juuri subjektimuuttujan luonne eli jos se 

on olennaisesti pitkänomainen tai mitoiltaan jossakin suunnassa "venytettävä", niin se 

itse elaboroi jo jatkumon, jonka sen tarkoite täyttää, ja tarkasteluväylän mitat ovat samat 

kuin MUUTTUJANA toimivan tarkoitteen sijainti. Kyseenalaisena voi toki pitää ehkä 
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alkurajan poissaoloa, jonka voi kuitenkin käsitteistää implisiittisesti sisältyvän puhujan 

näkökulmaan. Toisaalta alkurajan voi eksplisiittisesti ilmaista myös edeltävä konteksti. 

Kaikkia tilanteen osia ei aina siis panna lauseessa ilmi, ja usein ilmaistaan 

eksplisiittisesti vain tietyt tilanteen osallistujat. Leonard Talmy (2000) on yhtenä 

konseptuaalisen jäsentämisen välineenä esittänyt käsitteen huomion ikkunoiminen 

(windowing of attention), joka perustuu ihmisen huomiointijärjestelmän joustavuuteen. 

Ihminen voi siis puhuessaan kohdistaa huomion tilanteen eri osiin oman valintansa 

mukaan, ikkunoida tietyt tapahtuman osat eli ikään kuin asettaa niihin huomion ikkunan 

ja taka-alaistaa muut tilanteen osallistujat, valita relaatioiden osallistujat. VÄYLÄN 

kohdalla esimerkiksi toteutuu usein vain pelkkä loppupiste eli KOHDE, varsinkin 

liiketapahtumien kielentämisessä (ks. esim. Pajusalu, Orav 2008), vaikka riittävän 

kielellisen tai kielenulkoisen kontekstin läsnä ollessa muutkin tilanteen osat sisältyvät 

implisiittisesti tilanteeseen. LÄHTEEN ja VÄYLÄN keskiosan eksplisiittinen ilmaiseminen 

on yleensä harvinaisempaa toisaalta siksi, että ihmisen kognitiolla on taipumus 

suuntautua kohteeseen, ihmiselle on tärkeä tavoite ja tämän tavoitteen saavuttaminen, 

välineet siihen saattavat sekä fyysis-funktionaalisesti että myös ympäristön muuttuessa 

hyvin laajalti vaihdella (Talmy 2000: 276–279; Lakoff 1987; Nikanne 1987: 176–178), 

toisaalta taas esimerkiksi ainakin LÄHDE ilmaistaan usein edeltävässä kontekstissa, ja 

sen takia ei ole kielellisesti ekonomista panna sitä uudelleen eksplisiittisesti ilmi. 

Ikkunoiminen voi olla jokseenkin valinnanvaraista, toisaalta sillä voi olla vaikutuksia 

tilanteen tulkintaan. Myös yllä esitetty terminatiivisen tulkinnan jatkumoluonteisuus on 

varsin riippuvainen huomion kohdistamisesta predikaation tiettyihin osiin. Langacker 

(1987: 286–287) sanoo kieliopillisesta valenssista puhuessaan, että kompositiorakenteen 

muodostavilla komponenttirakenteilla pitää olla jokin skemaattinen yhteisosa, 

korrespondenssi. Hänkin korostaa, että jonkin tietyn korrespondenssin  läsnä- tai 

poissaololla voi usein olla merkittäviä seurauksia konstruktion semanttiseen arvoon ja 

kieliopilliseen käyttäytymiseen. Fennistiikassa huomion ikkunoimisen käsitettä on 

hyödyntänyt suomen grammien tutkimuksissa esimerkiksi Krista Ojutkangas (2003; 

2006). Hän on tullut muun muuassa siihen johtopäätökseen, että suuntaa ilmaisevan 

käsin-partikkelin käyttö transitiivisissa lauseissa separatiivisessa sijassa olevan NP:n 

kanssa ei ole satunnaista eikä mikään stilistinen keino. Kuten esimerkkilauseista 8a ja 
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8b käy ilmi, käsin-partikkeli kohdistaa huomion KOHTEEN sijasta agentin asemaan 

energian lähtökohtana ja korostaa siten agentiivisuutta. Lauseessa 8a pöydällä on siis 

lamppu, mutta lauseessa 8b pöydällä on nostaja. Huomion ikkunoimisella on tärkeä 

rooli sellaisten viitesuhteiden motivaatiossa. 

 (8)  a) Nostan lampun pöydältä. 

     b) Nostan lampun pöydältä käsin.           (Ojutkangas 2003: 166) 

Myös ulottua-verbille huomion ikkunoiminen saa aikaan erilaisia tulkintoja. Ainakaan 

terminatiivisen tulkinnan syntymiseksi ei aina riitä pelkän paikallissijassa taipuneen 

KOHTEEN eksplisiittinen mainitseminen edes silloin, kun jokin muu lauseen elementti 

elaboroi imperfektiivisen jatkumon, kun taas yleensä tahallisen, agentiivisen toiminnan 

seurauksena kosketukseen pääseminen aiheuttaa huomion kiinnittämisen juuri 

toiminnan loppuvaiheeseen. 
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2. Aineisto 

 

2.1. Aineiston lähteet 

Käytän analyysissa aineistona Kielipankin korpuksen suomen kielen tekstikokoelman 

(The Finnish Language Text Collection – FTC) sanomalehtien, kauno- ja 

tietokirjallisuusmateriaaleja, tarkemmin alakorpuksia Aamulehti 1995, Aamulehti 1999, 

Iltalehti 1996, Kustannusosakeyhtiö Otava 1993–1999 ja WSOY:n kauno- ja tietokirjoja 

1996–1999. Nämä korpukset edustavat hyvin suomen yleiskieltä ja kattavat erilaisia 

tekstilajeja. Taulukossa 1 on esitetty kunkin korpuksen tekstisanojen määrä laskevassa 

järjestyksessä ja tekstisanojen kokonaismäärä. 

 

 Taulukko 1. Käytettyjen korpusten tekstisanojen määrä 

Korpus Tekstisanoja 

AAMU99 16608843 

AAMU95 3838400 

WSOY 3429007 

OTAVA 3065171 

ILTA 955644 

Yhteensä 27897065 

 

Verbien valinnassa lähdin lähinnä sanakirjojen antamista synonyymeistä ja myös Anneli 

Pajusen (2001) verbiryhmistä. Myönnän tietenkin, että valinta on aika subjektiivinen 

eikä sitä voi pitää mitenkään tyhjentävänä. 

Analysoin vain lauseita, joissa tarkastelemani verbit esiintyvät finiittimuotoisina tai 

liittotempuksissa, mikä tarkoittaa, että tässä en käsittele infinitiivejä (esim. voi ulottua; 

on saatava ulottumaan; ulottuessa jm.) enkä partisiippejä (esim. ennustetaan 

ulottuvan) paitsi aktiivin II partisiippia liittotempuksissa (on ulottunut). Tarkastelen 

myös vain aktiivissa esiintyviä muotoja enkä kiinnitä huomiota passiivin käyttöön. 

Pyrin R-tilasto-ohjelmassa (R Development Core Team 2012) kirjoittamani 

komentosarjan avulla poimimaan kaikkien alakorpusten esiintymien pohjalta jokaisesta 

verbistä 700-lauseisen automaattisen satunnaisotoksen. Käytännössä tämä ei kuitenkaan 

kaikkien verbien kohdalla onnistunut, sillä ylettyä ja rajoittua esiintyivät korpuksissa 



26 
 

finiittimuotoisina muita verbejä huomattavasti harvemmin. Niiden osalta rajoitun siis 

esiintymien absoluuttisiin määriin.  Taulukko 2 esittää käsittelemiäni verbejä sisältävien 

lauseiden määrän kussakin alakorpuksessa ja analysoimieni lauseiden kokonaismäärän.  

 

 Taulukko 2. Analysoitujen lauseiden määrät 

Lähde/Verbi ulottua ylettyä yltää rajoittua jatkua kestää Yht. 

AAMU95 106 4 71 42 99 93 415 

AAMU99 414 17 503 108 472 361 1875 

ILTA 15 1 42 4 29 14 105 

OTAVA 27 37 41 69 49 89 312 

WSOY 138 29 43 40 51 143 444 

Yht. 700 88 700 263 700 700 3151 

 

2.2. Aineiston koodaamisen periaatteet 

Koodasin aineistossani sekä muodollisia että semanttisia muuttujia
2
, joita pidin tavalla 

tai toisella vaikuttavana lauseiden merkityksiin. Muuttujien valitsemisessa nojauduin 

lähinnä edellisissä kappaleissa mainituissa tutkimuksissa kuvailtuihin ilmiöihin. 

Yhteensä koodasin 22 muuttujaa, niistä 18 muotoon liittyvää ja 4 semanttista. Tarjoan 

myös selityksen muuttujiin ja niiden koodaamisen periaatteisiin. Seuraavaksi esitänkin 

lyhyen katsauksen kaikkiin muuttujiin ja niiden arvoihin sekä tarvittaessa pidemmän 

selityksen konkreettisen muuttujan tarpeellisuudesta. Sekä muodollisista että 

semanttisista muuttujista esitän erikseen myös kokoavan taulukon vastaavan alaluvun 

lopussa. 

 

2.2.1. Muodolliset muuttujat 

Verbin muoto. Verbimuotojen kohdalla erotin käsiteltävän verbin moduksen (M), 

tempuksen (T), ja kiellon (Neg). Lisäksi katsoin myös verbin persoonaa, mutten 

soveltanut sitä erillisenä kategoriana myöhemmin analyysissani. 

                                                           
2
 Tässä en muuttujan nimityksellä tietenkään tarkoita relaation osallistujaa, johon viittaan MUUTTUJANA 

isoilla kirjaimilla, vaan erilaisia rakenteellisia ja merkityksellisiä ilmiöitä, jotka operationalisoidaan 

lauseissa eri arvoina.  
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Subjektin muoto (Subjektin_muoto). Subjektimuodoissa koodasin luvun (SG/PL) ja sijan 

(NOM/PAR). Esimerkiksi subjekti monikon partitiivissa sai merkinnän PL_PAR. Lisäsin 

myös erillisen SUBJ_geneerinen merkinnän geneerisistä subjekteista (esim. ikkunasta 

ulottuu katsomaan hyvin ulos), sillä niissä luku ja sija jäävät muodollisesti epäselviksi, 

ja kestää-verbin intransitiivisia subjektittomia lauseita varten myös SUBJ_0 (esim. nyt ei 

enää kestä kauan). 

Lausetyyppi (Eksistentiaalilause). Lausetyyppien kohdalla erotin vain 

eksistentiaalilauseet (1_eksist) ei-eksistentiaalilauseista (0_eksist). E-lauseiksi tulkitsin 

lauseet, joissa finiittiverbi on yksikön 3. persoonassa ja ainesanojen, monikon ja kiellon 

yhteydessä esiintyy partitiivisubjekti. Jaottomien tarkoitteiden kannalta myönteisessä 

lauseessa oli tärkeä sanajärjestys (subjekti verbin jäljessä) ja uuden tiedon esittäminen, 

jonka voi ratkaista yleensä kontekstin perusteella. Myös ainesanoja voi esiintyä e-

lauseissa joskus nominatiivissa, mikäli niiden tarkoitteet käsitteistetään 

kokonaisuuksina. Joskus taas voi eksistentiaaliselta näyttävä lause olla normaalilauseen 

(ks. Hakanen 1972) inversiotapaus, eronteko voi olla lähes mahdoton (esim. 

Pirkanmaan sijainti osuu sellaisille leveysasteille, että sen eteläosien kuntien alueille 

suurin piirtein Tampereeseen saakka ulottuu Etelä-Hämeen lehtokeskuksen ns. 

vuokkovyöhyke. (AAMU95)) Aina ei myöskään kieltotesti toimi asian selvittämisessä, 

sillä käsittelemät verbit eivät ole tyypillisiä e-lauseen verbejä ja kielteisessä lauseessa 

jaottomasta tarkoitteesta partitiivi tuntuu usein epäluontevalta (ks. Huumo 1999), esim. 

*Tänne ei ulotu siltaa. 

Objektin ilmaiseminen (Objekti). Objekti voi käytännössä esiintyä vain kestää-verbin 

yhteydessä, joten se on tämän työn kannalta hyvin marginaalinen kategoria. Koska 

objekti erottaa kestää-verbin transitiiviset (9) ja intransitiiviset (10) luennat, pidin 

kuitenkin tarpeellisena omistaa sille oma muuttujaluokka, vaikka yleensä sen arvo onkin 

objektin puuttumisen takia 0_objekti ja muiden verbien yksittäisistä analyyseista olen 

jättänyt objektin kategorian kokonaan pois. 

 (9)  Minun poikani ei kestänyt matkaa.  (WSOY) 

 (10)  Tiistainen operaatio kesti useita tunteja.  (AAMU99) 
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Osman ilmaiseminen (Osma). Osmat pystyvät rajaamaan imperfektiivisen prosessin 

(esim. jonkin jatkumon) samaan tapaan kuin tilanteen rajoja ilmaisevat adverbiaalit 

(esim. LÄHTEEN, VÄYLÄN keskiosan tai KOHTEEN ilmaukset), joten niillä voi olla 

merkitys terminatiivisten luentojen selvittämisessä. Muuttujan arvot voivat olla 1_osma 

(lauseessa esiintyy osma) tai 0_osma (lauseessa ei esiinny osmaa). 

Jatkumoluonteisuutta ilmaiseva adverbi (Adverbi). Tämä muuttuja on adverbia aina 

(ADV_aina) varten, joka ilmaisee lauseessa kuvatun tilanteen jatkumoluonteisuutta, esim. 

Ryhmän lukuisat kiertueet eri puolilla maailmaa ulottuvat aina pororajan yläpuolelle 

(AAMU99). Jos lauseessa ei esiinny adverbia aina, muuttuja saa merkinnän ADV_0. 

Suunta (Suunta). Joskus tilanteen loppurajan ilmaisemisen sijasta lauseessa kuvataan 

vain (fiktiivisen) liikkumisen suunta (11), liikkumisen keston voi rajata esimerkiksi 

osmalla (12). Suunta voi tosin esiintyä myös silloin, kun VÄYLÄN muitakin osia on 

lauseessa pantu ilmi (13). Muuttujien arvot ovat esimerkiksi muodossa Suunta_kohti. 

 (11)  Siellä oli harju, joka jatkui kohti etelää. (WSOY) 

 (12)  Pahimmillaan jonot ulottuivat Tampereen suuntaan noin kolme kilometriä. 

                                          (AAMU99) 

 (13)  Enimmillään jopa toistakymmentä metriä paksu lietepatja ulottuu rannasta  järvelle 

 päin satojen metrien etäisyydelle. (AAMU99) 

LÄHTEEN ilmaiseminen (LÄHDE). Lähteen koodasin merkinnällä 1_LÄHDE, jos 

VÄYLÄN alkupiste oli eksplisiittisesti ilmi pantu (14).  

 (14)  Pitempi viilto ulottuu korvan takaa leuan alle. (AAMU95) 

Jos (fiktiivisen) liikkumisen alkupiste puuttui lauseesta, lause sai merkinnän 0_LÄHDE. 

Ongelmallisia olivat muutamat tapaukset, joissa KOHDETTA ilmaisevaan NP:hen sisältyi 

myös jokin lähtökohdan ilmaus, esimerkiksi Surijoiden jono ulottui leveänä rintamana 

satojen metrien päähän sisäänkäynnistä (AAMU95). Katsoin sellaisten lauseiden 

kuitenkin tarkentavan vain KOHTEEN sijaintia eikä välttämättä ilmaisevan 

tarkasteluväylän alkupistettä (vrt. Surijoiden jono ulottui leveänä rintamana 

sisäänkäynnistä satojen metrien päähän), vaikka tarkasteluväylän alkupiste ja 
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KOHTEEN sijaintia tarkentava piste voivat kieltämättä myös yhtyä. 0_LÄHDE merkintää 

tukivat kuitenkin lauseen 15 kaltaiset tapaukset, jossa eksplisiittisesti on ilmaistu sekä 

tarkasteluväylän LÄHDE että KOHTEEN sijaintia tarkentava piste. Erotan tässä 

primaarisen (PRIM) ja sekundaarisen (SEK) tarkasteluväylän, vaikka en hyödynnä 

tällaista koodausta myöhemmin analyysissa. 

 (15)  Intiimi etäisyys ulottuu [kosketuksesta  noin [45 senttiin kehosta]
SEK

]
PRIM

.  (WSOY) 

Alkupiste voi täsmentyä myös jossain vaiheessa edeltävää kontekstia (16, 17), mutta 

tällöin en ole kuitenkaan katsonut sen kuuluvan tarkasteluväylään (tosin myös KOHTEEN 

ilmaisu voi sisältyä johonkin muuhun rakenteeseen, esim. päättyä-verbiin). 

 (16)  Sen vaikutus alkaa heti ja ulottuu aina hauvantakhaisseen elähmään asti.  (WSOY) 

 (17) Heti aution keskusaukion vierestä alkava rujo kerrostaloalue ulottuu aivan 

Gibraltarin rajan tuntumaan.  (AAMU99) 

KOHTEEN ilmaiseminen (KOHDE). KOHDETTA eli tarkasteluväylän loppupistettä 

ilmaisevat lauseet saivat merkinnän 1_KOHDE. Lauseet, joihin varsinaista KOHDETTA ei 

sisältynyt, vastaavasti 0_KOHDE. Joskus KOHDE-ilmaus voi olla spesifioitu yhtä 

useammalla ilmaisulla (18, 19), jolloin olen valinnut koodaamiseksi vain yhden, yleensä 

korosteisemmin loppupäätä kuvaavan ilmaisun.  

 (18) 1,1 miljoonalla syntyvä kuntobaana latuineen ja valaistuksineen ulottuu 20 

kilometrin päähän Käskyvuorelle asti. (AAMU99) 

 (19) Lieko Zahchovalován seuraava kirja ulottuu samettivallankumoukseen sekä 

Tshekin ja Slovakian eroon asti.  (AAMU99) 

Joskus taas ulottuminen voi tapahtua eri suunnissa tai ikään kuin eri haaroja tarkastellen 

(20, 21). 

 (20) Hankinta-alue ulottuu Nokialle ja Vesilahdelle, Forssan seudulle, 

Punkalaitumelle, Kangasalle ja Hauholle.  (AAMU99) 

 (21) Alue ulottuu Taivalkoskelta Perämereen ja pohjois-eteläsuunnassa Oulujärveltä 

Ranualle.  (AAMU99) 
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KOHTEENA supiinin illatiivi (KOHDE_sup). Erikseen olen koodannut tapaukset, joissa 

lauseessa ilmaistu ulottumisen KOHDE on supiinin illatiivin muodossa (1_KOHDE_sup). 

Ne voi katsoa abstraktien paikkojen metonymiatapauksiksi. Silloin KOHDE olisi ikään 

kuin jokin abstrakti (riittävän korkealla, kaukana tms. oleva) paikka, josta pystyy 

aloittamaan uuden toiminnan (22). 0_KOHDE_sup merkitsee kaikkia muita KOHDE-

ilmauksia. 

 (22)  Hän nousee kyynärpäitten varaan ja ulottuu vilkaisemaan pihalle.  (OTAVA) 

VÄYLÄN keskiosan ilmaiseminen (VÄYLÄ). Jos LÄHTEEN ja KOHTEEN sijasta (23) tai 

niiden lisäksi (24) lauseessa on eksplisiittisesti pantu ilmi myös niiden väliin jäävä 

fiktiivisen kulkemisen polku tai reitti, lauseet on saanut merkinnän 1_VÄYLÄ (jos ei, niin 

vastaavasti merkinnän 0_VÄYLÄ). Vain tämän ja seuraavan (LVK) muuttujan kohdalla 

asetan VÄYLÄ-merkinnän ilmaisemaan kokonaisen skeeman sijasta vain VÄYLÄN 

keskiosaa. 

 (23) Halkeamat heikentävät jään kantavuutta, vaikkeivät ne ulottuisikaan koko jään läpi.

 (AAMU99) 

 (24) Venezuelalainen jäätelökauppias Manuel da Silva Oliveira on päässyt Guinnessin 

ennätysten kirjaan serveeraamalla asiakkailleen nuoleskeltaviksi kaikkiaan 610 

makua, joiden kirjo ulottuu katkaravuista, juuston, tonnikalan, kaviaarin, 

pinaatin, papujen ja avocadon kautta Guinnessin olueen.  (ILTA) 

Useamman kuin yhden VÄYLÄN osan ilmaiseminen (LVK – LÄHDE VÄYLÄ KOHDE). 

Jos lauseessa on ikkunoitu enemmän kuin yksi VÄYLÄN osa, lause on saanut vastaavan 

merkinnän (esim. LÄHDE_KOHDE). LVK toimii siis esim. korrespondenssianalyysissa 

(ks. lukua 3.1) tarkentavana tekijänä, jonka tehtävänä on hajaannuttaa pelkän yhden 

VÄYLÄN osan vaikutusta yleiskuvaan. 

Adpositiot ja partikkelit (Partikkeli, Lähde_adp, Kohde_adp, Väylä_adp). Paitsi 

terminatiivisiin partikkeleihin asti ja saakka, olen kiinnittänyt myös huomiota 

adpositioiden esiintymiseen kiintopiste-ilmauksissa. Spatiaalisessa kehyksessä 

käytetään useimmiten postpositioita, kun taas temporaalisessa ulottuvuudessa käytetään 

enemmän prepositioita, mutta eräiden ns. kaksikasvoisten väyläadpositioiden kohdalla, 
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jotka voivat siis esiintyä sekä prepositioina että postpositioina (esim.  pitkin, ympäri, yli 

jm.) merkitykset voivat vaihdella myös tietyn kehyksen sisällä (Huumo 2010a; Leino 

1993). Niin ainakin spatiaalisessa kehyksessä postpositiot ilmaisevat luontevammin 

perfektiivistä väylää, jossa huomio on kiinnitetty koko matkan hakualueen
3
 yli 

etenevään liikkeeseen, prepositioilmaukset taas saavat aikaan imperfektiivisen väylän, 

jota tarkastellaan vaiheittaisena, käsitteistäjän valitsemassa suunnassa eikä osallistujan 

liikettä edellytetä. Kiintopiste voidaan prepositioiden kohdalla hahmottaa myös 

rajaamattomaksi tai rajoiltaan epämääräiseksi (vrt. metsän keskellä ja keskellä metsää). 

(Huumo 2010a: 532–536)  

Olen koodannut terminatiiviset partikkelit merkinnöillä PRT_asti ja PRT_saakka, 

adpositiot taas vastaavasti niiden post- tai prepositiokäytön perusteella, esim. PRE_yli ja 

POST_kautta. Jos lauseessa ei esiinny terminatiivisia partikkeleita, muuttuja saa arvon 

PRT_0, adpositioiden kohdalla 0_lähde_adp, 0_kohde_adp tai 0_väylä_adp. 

Taulukossa 3 esitän kaikki muodolliset muuttujat kokoavasti. 

  

                                                           
3
 Langackerin (1987: 286) mukaan hakualue (search domain) on se KIINTOPISTEESEEN suhteutettu alue 

(esim. kiintopisteen sisä-, ulko-, ylä- tai alapuoli), jolla MUUTTUJA sijaitsee. 
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 Taulukko 3. Muodollisten muuttujien kokoava esitys 

 

Muuttuja Arvot Muuttuja Arvot 

Verbimuoto  
Lähde_adp 

0_lähde_adp 

 

Modus 

M_IMP POST_luota 

 M_IND  POST_lähtien 

 M_KOND  POST_takaa 

 M_POT  POST_varrelta 

 
Tempus 

T_PR 
Väylä_adp 

0_väylä_adp 

 T_IPF POST_halki 

 T_PRF  POST_kautta 

 T_PPRF  POST_läpi 

 
Kielto 

0_neg  POST_ohi 

 1_neg  POST_pitkin 

Subjektin_muoto 
SG_NOM  POST_poikki 

SG_PAR  POST_yli 

 PL_NOM  POST_ylitse 

 PL_PAR  POST_ympäri 

 SUBJ_geneerinen  PRE_läpi 

 SUBJ_0  PRE_ohi 

Eksistentiaalilause 
0_eksist  PRE_pitkin 

1_eksist  PRE_poikki 

Objekti 
0_objekti  PRE_yli 

1_objekti  PRE_ympäri 

Osma 
0_osma 

Kohde_adp 
0_kohde_adp 

1_osma POST_alapuolelle 

Adverbi 
ADV_0  POST_alkupuolelle 

ADV_aina  POST_alle 

Suunta 
Suunta_0  POST_edelle 

Suunta_eteenpäin  POST_keskelle 

 Suunta_kohti  POST_korkeudelle 

 Suunta_päin  POST_korkeuteen 

 Suunta_suuntaan  POST_loppupuolelle 

 Suunta_taaksepäin  POST_lähelle 

LÄHDE 
0_LÄHDE  POST_puoliväliin 

1_LÄHDE  POST_päähän 

VÄYLÄ 
0_VÄYLÄ  POST_päälle 

1_VÄYLÄ  POST_sisälle 

KOHDE 
0_KOHDE  POST_syvyyteen 

1_KOHDE  POST_taakse 

KOHDE_sup 
0_KOHDE_sup  POST_ulkopuolelle 

1_KOHDE_sup  POST_väliin 

LVK 
LVK_0  POST_välille 

LÄHDE_KOHDE  POST_ylle 

 LÄHDE_VÄYLÄ_KOHDE  POST_yläpuolelle 

 LÄHDE_VÄYLÄ  POST_ympärille 

 VÄYLÄ_KOHDE  PRE_keskelle 

Partikkeli 
PRT_0  PRE_lähelle 

PRT_asti   

 PRT_saakka   
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2.2.2. Semanttiset muuttujat 

Elollisuus (Elollisuus). Kuten luvussa 1.4 mainitsin, olen MUUTTUJIEN tarkoitteiden 

elollisuuden koodaamisessa pohjannut Garretsonin (2004) koodauksen periaatteisiin 

(ks. myös esimerkki 5). En kuitenkaan käytä yhtä hienovaraista luokittelua, sillä olen 

luopunut merkinnöistä PAIKKA (PLACE) ja AIKA (TIME) ja koodannut mahdollisesti aikaa 

tai paikkaa ilmaiseviin tarkoitteisiin viittaavat NP:t joko KONKR (CONC) tai EIKONKR 

(NONCONC). Garretsonilla paikka merkitsee lähinnä staattisia alueita maanpallolla, jotka 

voivat toimia ihmisen potentiaalisena lokaationa, korostettuna on siis inhimillinen 

näkökulma. Paikasta paikkana päättäminen on kuitenkin hyvin mutkikas tehtävä ja 

joskus myös turhaa, sillä ulottumisen kohdalla paikkoina toimivat alueet, jotka ovat 

usein liian laajoja toimiakseen vain ihmisen lokaationa, ja inhimillinen näkökulma on 

silloin taka-alaistettu. Aikaan ja paikkaan viittaavat tarkoitteet olen koodannut sitten 

tarkemmin muuttujien yhteydessä. Seuraavaksi esitän kategoriat, joita varsinaisesti tässä 

työssä elollisuuden kohdalla käytän. 

IHMINEN: ihmiseen tai useampaan ihmiseen viittaavat erisnimet, yleisnimet, 

sukulaisuussanat ja pronominit. Tarkoitteen ei tarvitse olla varsinaisesti elävä tai edes 

todellinen, pääasia on, että pystyy ajattelemaan entiteettiä ihmisenä. 

ORG: ihmisistä koostuvat organisaatiot, instituutiot ja muut kollektiiviset entiteetit, 

joilla on jonkinlainen yhteinen ryhmäidentiteetti, yhteinen ääni tai yhteiset tavoitteet. 

ORG-merkinnän on siis saanut yhtiöt, yritykset, joukkueet, puolueet jm. kollektiivit, 

jotka pystyvät kollektiivisesti ja tahallisesti toimimaan. 

ELÄIN: eläimet, ei-inhimilliset elävät entiteetit. 

KONKR: prototyyppisesti konkreettiset elottomat objektit tai aineet. 

EIKONKR: laaja kategoria nominaaleja, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun 

ryhmään. Esimerkiksi abstrakteihin tarkoitteisiin viittaavat NP:t ja myös NP:t, jotka 

viittaavat sinänsä ei abstrakteihin, mutta eivät myöskään prototyyppisesti konkreettisiin 

tarkoitteisiin. Kategorioiden KONKR ja EIKONKR ero ei perustu jaollisuuden ja 

jaottomuuden eroon, sillä useat jaollisetkin tarkoitteet voivat olla konkreettisia (esim. 

vesi, puu) ja useat jaottomat taas prototyyppisesti ei-konkreettisia (esim. ongelma). 
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GENEERINEN: geneerisillä lauseilla viitatut entiteetit, joiden voi kyllä ajatella olevan 

yleensä inhimillisiä, mutta ei välttämättä. 

PUUTTUU: kestää-verbin subjektittomat tapaukset. 

SEKA: kaksi tai useampaa ei samoihin ylhäällä lueteltuihin elollisuuden luokkiin 

kuuluvaa entiteettiä. 

MUUTTUJAN luonne (MUUTTUJA). MUUTTUJIEN koodaamisessa olen lähtenyt ennen 

kaikkea sanojen konkreettisista käytöistä konteksteissa. Tarkemmin olen erottanut 

konkreettiset entiteetit ja aineet joko niiden muodon tai funktion perusteella. 

Abstraktien käsitteiden kohdalla olen vetänyt rajan objektimaisiin, ainesmaisiin, aikaan, 

skaalaan ja toimintoihin viittaavien sanojen väliin. Abstraktien käsitteiden välinen eron 

tekeminen on joka tapauksessa aika vaikeaa, sillä se perustuu usein jaollisuuden ja 

jaottomuuden eroon ja on siten aika tulkinnanvaraista. Erikseen olen koodannut 

metaforan tapaukset. Kuten kävi ilmi vuonna 2012 tekemässäni pilottikokeessa (Pilvik 

2012), jossa koodasin aineistossa useampia abstraktisuuden kategorioita ja sovelsin 

aineistoon sitten moniulotteista korrespondenssianalyysia (luku 3.1), abstraktit entiteetit 

käyttäytyvät tutkimuskysymysteni suhteen yleensä aika homogeenisesti eikä objekti- ja 

ainesmaisten sanojen välillä ollut suuria eroja. Seuraavaksi esitän kaikki subjektien 

tarkoitteisiin viittaavien MUUTTUJIEN kategoriat, joita tässä työssä käytän. 

MU_ihminen: ihmiset, esim. hän, nainen, kirjailijat. 

MU_eläin: eläimet, esim. hevonen, krokotiili. 

MU_geneerinen: geneeristen lauseiden implisiittiset subjektit. 

MU_org: tahallisesti toimimaan pystyvät ihmisjoukot, esim. demarit, joukkue, kuoro. 

MU_ruumiinosa: konkreettiset ruumiinosat, esim. käsi, jalka. 

MU_ruumiinosa_met: metaforisesti käytetyt ruumiinosanimitykset, esim. lonkerot, silmä. 

MU_vaatetus: vaatetus, esim. hame, saappaat, sukat. 

MU_obj_pitkä: pitkänomaiset entiteetit, esim. pajut, putki, tie, silta, arpi, jono. 

MU_obj_pitkä_met: metaforisesti käytetyt pitkänomaiset entiteetit, esim. opintie. 

MU_obj_veny: konseptuaalisesti pitemmäksi venytettävät entiteetit, esim. hymy. 

MU_obj_veny_met: metaforisesti käytetyt venytettävät entiteetit, esim. juuret. 
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MU_obj_ulot_2dim: prototyyppisesti 2-ulotteiset entiteetit, joissa jokin ulottuvuus on 

konkreettisessa ilmaisussa korosteinen, esim. verhot, katto, kansi, patja. 

MU_obj_ulot_2dim_met: edellä mainittujen metaforiset käytöt, esim. kaapeliverkko. 

MU_obj_ulot_3dim: prototyyppisesti 3-ulotteiset entiteetit, joissa jokin ulottuvuus (esim. 

syvyys, korkeus) on konkreettisessa ilmaisussa korosteinen, esim. reiät, hanki. 

MU_obj_muu: muut konkreettiset entiteetit, jonkinlaiset välineet, mutta myös teokset jm., 

esim. nostin, auto, ohjus, levy, elokuva, ranneketju. 

MU_alue_maant: maantieteellisesti määriteltävät alueet, esim. tontit, vesistöalue, puisto.  

MU_alue_adm: hallinnollisesti määriteltävät alueet, esim. lääni, kunta, kaupunki. 

MU_alue_elint: elintilat, esim. asuma-alueet, asuinpaikka. 

MU_alue_muu: muut konkreettiset tai ei-konkreettiset alueet, joissa jotain esiintyy, 

tapahtuu tms., esim. levikkialue, aihealue, teollisuusalue, työmaa. 

MU_aine: konkreettiset ainesanat, esim. vesi, puu, bensiini, makaroni. 

MU_abs_obj: laaja kategoria pikemmin objektimaisiin tarkoitteisiin viittaavista 

abstrakteista käsitteistä, esim. tapahtuma, homma, sopimus, palvelu, muutos. 

MU_abs_aine: enemmän ainesmaiset abstraktit käsitteet, esim. valo, muisti, vaikutus, 

tyytyväisyys, valta, optimismi. 

MU_valikoima: jonkin skaalan tai rajatun valikoiman esittävät abstraktit käsitteet, esim. 

asteikko, valikoima, tuotanto, repertuaari, kirjo. 

MU_aika: johonkin ajanjaksoon viittaavat abstraktit käsitteet, esim. hetki, kausi, vuodet, 

viikko, periodi. 

MU_toiminta: jonkin toiminnan esittävät abstraktit käsitteet, esim. leikkaaminen, siivous, 

puhuminen, toiminta, itkeminen, käsittely. 

MU_liike: pisteestä A pisteeseen B (jne.) liikkumista edellyttävät abstraktit käsitteet, 

esim. matka, lento, kiertue, lenkki. 

MU_0: kestää-verbin subjektittomat tapaukset. 

MU_seka: kahteen tai useampaan eri luokkaan kuuluvaa MUUTTUJAA. 

Subjektimuuttujan jaollisuus tai jaottomuus (Kvantiteetti). Jaollisuuden ja 

jaottomuuden kohdalla pyrin erottamaan kvantiteetiltaan avoimet tarkoitteet (yksikössä 

jaolliset ja monikkosanat) kvantiteetiltaan sulkeisista (yksikössä jaottomat sanat). 
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Tehtävä ei tosiaan ole helppo, sillä ihmisellä on kyky käsitteistää rajattuja olioita 

ainesmaisina ja rajaamattomina, ja myös päinvastoin – ainesanoja rajattuina 

kokonaisuuksina. Esimerkiksi tätä autoa myydään paljon tai hänellä on monta rautaa 

tulessa (Leino 1993: 78). Jaollisuuden ja jaottomuuden käsittelyssä olen kuitenkin 

lähtenyt tarkoitteiden prototyyppisestä jaosta, vaikka ne voivatkin lauseessa muuttaa 

rajattuuttaan kvantiteetin suhteen. Perustelu tälle on se, että jos tulkinta on 

tutkimuskysymysten kannalta tärkeä, niin se tulee lauseessa esiin muidenkin 

(pääasiallisesti kieliopillisten) piirteiden kautta (esim. VÄYLÄN ilmaiseminen, 

nominatiivi- tai partitiivisubjekti, osmat jm.). Yksikössä olevat jaottomat tarkoitteet 

saivat merkinnän KVANT_jaoton, jaolliset KVANT_jaollinen ja monikkomuodot 

KVANT_monikko. Geneerisiä subjekteja varten olen erottanut myös kvantiteetiltaan 

epämääräiset tarkoitteet merkinnällä KVANT_ei_tietoa, kestää-verbin subjektittomista 

tapauksista käytän merkintää KVANT_0. 

Dimensio (Dimensio). VÄYLÄ-skeeman toteutumissa KIINTOPISTEITÄ voi usein olla 

enemmän kuin yksi. Jos VÄYLÄ-skeema ei elaboroidu, KIINTOPISTETTÄ ei taas 

välttämättä ole ilmaistu ollenkaan (esim. verbien jatkua ja kestää kohdalla). Tästä 

syystä en ole ruvennut erottelemaan kaikkia mahdollisia kiintopisteen tyyppejä ja 

MUUTTUJAN ja KIINTOPISTEEN välisen kontaktin lajeja, vaan tyytynyt koodaamaan vain 

pelkän dimension, jolla MUUTTUJA sijaitsee, johon se vaikuttaa tai joka on korosteisena 

tilanteen tulkinnassa. Yhteensä olen erottanut 4 perusdimensiota: spatiaalinen 

(DIM_spat), temporaalinen (DIM_temp), skalaarinen (DIM_skal) ja abstrakti (DIM_abs). 

Spatiaaliset ja temporaaliset kehykset ovat aika yksiselitteisiä: spatiaalisessa kehyksessä 

KIINTOPISTEET ilmaisevat paikkoja jollakin spatiaalisella alueella, temporaalisessa 

kehyksessä taas jollakin aikaulottuvuudella. 

DIM_spat: KIINTOPISTEINÄ toimivat konkreettiset fyysiset tilat, esim. ihmisruumis 

(25) tai maantieteelliset paikat (26). Usein spatiaalisen ulottuvuuden taustalla on myös 

jokin ikään kuin kuvitteellinen maantieteellinen tai hallinnollinen kartta, jota myötä 

käsitteistäjän huomio liikkuu, tai jokin muu vertikaalinen tai horisontaalinen akseli. 

 (25) Hihat yltivät tuskin puoliväliin Petrin pitkiä käsiä. (OTAVA) 
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 (26) Selvitysalue ulottuu Hämeenlinnan etelärajalta pohjoiseen Vanajan selälle asti. 

                                      (AAMU99) 

DIM_temp: KIINTOPISTEINÄ toimivat jollekin aikajatkumolle sijoittuvat pisteet tai 

pidemmät jaksot (27, 28).  

 (27)  Tainion sopimus Hakan kanssa ulottuu ensi kauden loppuun. (ILTA) 

 (28) Yhtyeen juuret ulottuvat aina 1980-luvun loppupuolelle saakka, jolloin 

musiikkiluokan opettaja Mirja-Liisa Ukkonen pisti pojat kimppaan. (AAMU99) 

Jatkua ja kestää -verbien kohdalla ajallista ulottuvuutta voikin pitää oletusarvoisena 

ulottuvuutena. Tästä syystä on joskus vaikea sanoa, jatkuuko jokin niiden verbien 

ilmaisemissa tilanteissa abstraktissa, skalaarisessa, spatiaalisessa tai pelkässä 

temporaalisessa dimensiossa, sillä ajallinen ulottuvuus on niissä kaikissa kuitenkin aina 

mukana. Tilannetta siis tarkastellaan ajassa jatkuvana, vaikka itse tilanteessakin voi 

jokaisena tarkasteluhetkenä tapahtua jokin muutos. Esim. Asuntohintojen nousu jatkui 

(AAMU99) tai Virke jatkuu paljon tyylittömämmällä lauseella (WSOY). Jos 

minkäänlaista VÄYLÄÄ ei lauseeseen sisälly, olen katsonut verbien kestää ja jatkua 

kohdalla kaikkien sellaisten lauseiden ilmaisevan kuitenkin temporaalista ulottuvuutta. 

DIM_skal: Skalaarisessa kehyksessä liikutaan jonkinlaisella metaforisella VÄYLÄLLÄ, 

eräänlaisella olemassa olevalla tai kuvitteellisella kvantitatiivisella tai kvalitatiivisella 

asteikkojatkumolla. Sellaisen jatkumon voi luoda esimerkiksi sekä VÄYLÄN alku- että 

loppupisteen ilmi paneminen samassa lauseessa, terminatiivipartikkeleiden käyttö 

jommankumman kanssa taikka subjektimuuttujan luonne (esim. MU_valikoima). Asteikon 

voi elaboroida myös pelkän PAIKAN ilmaiseminen tilanteen ajankohtaa tai tapahtumisen 

paikkaa tarkentavilla ns. puiteadverbiaaleilla (ISK 2004: 918), esim. Uskon että 

arvokisoissakin tämän päivän esityksellä olisin aika korkealle yltänyt (AAMU99), 

KIINTOPISTEENÄ esiintyvän adverbiaali-ilmauksen määrite, esim. Sehän tarkoittaisi 

sitä, että Jumala - johon uskon - olisi ensin antanut aivot, jotka yltävät huikeisiin 

suorituksiin, ja sitten sanonut…(AAMU99) tai jokin vertailupiste, jonka tasoon 

subjektimuuttujan ulottuvuutta tai vaikutusta verrataan. Joidenkin spatiaalisen tai 

temporaalisen dimension ilmaustenkin taustalla voisi katsoa olevan jonkinlaisen 
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skaalan, esimerkiksi lauseessa ulottui minua olkapäähän "minä" luo asteikon, jonka 

suhteessa MUUTTUJAN ulottuvuutta mitataan. 

DIM_abs: Olen erottanut myös abstraktin kehyksen, joka sisältää kognitiiviset, 

abstraktit ja metaforiset paikat, jotka kattavat koko subjektimuuttujan tai sen 

esiintymisen laajuuden tai vain osan niistä. Myös supiinin illatiivit voidaan katsoa 

abstraktien paikkojen metonymiatapauksiksi, niillähän ilmaistaan paikkaa, josta pystyy 

jotain tekemään. 

Näiden neljän perusdimension lisäksi olen koodannut merkinnällä DIM_seka 

tapaukset, joissa KIINTOPISTEET esittävät kahta tai useampaa eri dimensiota, ja erottanut 

myös DIM_ei_tietoa kestää-verbin transitiivisia käyttöjä varten. 

Taulukossa 4 on esitetty kaikki semanttiset muuttujat kokoavasti. 

 

 Taulukko 4. Semanttisten muuttujien kokoava esitys 

Muuttuja Arvot Muuttuja Arvot 

MUUTTUJA 
MU_abs_aine 

Elollisuus 
IHMINEN 

MU_abs_obj ORG 

 MU_aika  GENEERINEN 

 MU_aine  ELÄIN 

 MU_alue_adm  KONKR 

 MU_alue_elint  EIKONKR 

 MU_alue_maant  SEKA 

 MU_alue_muu  PUUTTUU 

 MU_eläin 
Kvantiteetti 

KVANT_jaoton 

 MU_geneerinen KVANT_jaollinen 

 MU_ihminen  KVANT_monikko 

 MU_liike  KVANT_0 

 MU_obj_muu  KVANT_ei_tietoa 

 MU_obj_pitkä 
Dimensio 

DIM_spat 

 MU_obj_pitkä_met DIM_temp 

 MU_obj_ulot_2dim  DIM_skal 

 MU_obj_ulot_2dim_met  DIM_abs 

 MU_obj_ulot_3dim  DIM_seka 

 MU_obj_veny  DIM_ei_tietoa 

 MU_obj_veny_met   

 MU_org   

 MU_ruumiinosa   

 MU_ruumiinosa_met   

 MU_seka   

 MU_toiminta   

 MU_vaatetus   

 MU_valikoima   

 MU_0   
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3. Metodit 

 

Sovellan tässä työssä aineiston analyysiin kahta kvantitatiivista menetelmää: 

moniulotteista korrespondenssianalyysia (Greenacre 2007) ja satunnaismetsiä (Breiman 

2001; Strobl jm. 2010). Menetelmiä voi käyttää ilmaisessa ja vapaasti käytettävissä 

olevassa R-tilasto-ohjelman ympäristössä (R Development Core Team 2012). 

Moniulotteista korrespondenssianalyysia varten tässä työssä käytin pakettia 

FactoMineR (Husson jm. 2013), satunnaismetsien menetelmää varten pakettia 

randomForest (Breiman, Cutler 2012). 

 

3.1. Moniulotteinen korrespondenssianalyysi  

Moniulotteinen korrespondenssianalyysi on yksi monimuuttujamenetelmistä ja 

ulottuvuuksien vähentämisen tekniikoista, jonka avulla voi analysoida kategoristen eli 

kvalitatiivisena esitettyjen tietojen systemaattisia variaatiokuvioita. Se esittää siis 

useiden muuttujien ja niiden arvojen väliset yhteydet kaksiulotteisella kartalla. 

Menetelmä vähentää ulottuvuuksia, joihin datapisteet ja niiden väliset etäisyydet 

sisältyvät, valiten kartassa esittämiseksi kaikista ulottuvuuksista vain kaksi, jotka 

selittävät aineiston variaatiota eniten. Korrespondenssianalyysissa laaditaan taulukko eri 

muuttujien yhteisesiintymisistä ja muunnetaan sen taulukon arvot sitten suhteellisiksi 

etäisyyksiksi. Läheisyys kartassa edustaa korkeaa muuttujien välistä assosiaatiota, 

kaukaisuus taas matalaa. Läheisyys ja kaukaisuus ovat tietysti suhteellisia. (Greenacre 

2007; Glynn 2010: 251) Korrespondenssianalyysin kartat eivät tietenkään puhu koko 

kielestä eikä yhdestäkään konkreettisesta ilmiöstä tyhjentävästi, koska jotkin datapisteet 

voivat työntää myös toisia kauemmas. Jonkin muuttujan kaukainen sijainti toisesta 

muuttujasta kartassa ei siis välttämättä tarkoita, että ne kaksi ilmiötä eivät koskaan 

ilmene samassa ympäristössä, vaan että ne eivät tyypillisesti esiinny konkreettisessa 

aineistossa yhdessä. Kahden muuttujan läheinen sijainti taas puolestaan ei kerro 

ehdottomasti siitä, että niiden muuttujien välillä on kiinteä assosiaatio, vaan, että ne 

esiintyvät samanlaisissa ympäristöissä tai niiden esiintymistaajuus on samanlainen. Mitä 
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enemmän ilmiöitä samaan karttaan laitetaan, sitä enemmän kontekstuaalisia suhteita 

datapisteiden välisiin etäisyyksiin vaikuttaa. (Glynn 2010: 251) 

Vaikka moniulotteinen korrespondenssianalyysi ei tarjoa välineitä suhteiden 

tilastollisen tärkeyden testaamiseksi, se antaa kuitenkin hyvän katsauksen siihen, mitä 

systemaattisia kuvioita aineistossa ylipäänsä esiintyy. 

Moniulotteisessa korrespondenssianalyysissa katson koodatuista muuttujista 

MUUTTUJAN tyyppiä (MUUTTUJA), dimensiota (Dimensio), VÄYLÄN lähde-, keski- ja 

loppuosan ilmi panemista (vastaavasti LÄHDE, VÄYLÄ ja KOHDE), VÄYLÄN osien 

samanaikaista esiintymistä (LVK), KOHTEENA esiintyvää supiinin illatiivimuotoa 

(KOHDE_sup), osman esiintymistä (Osma), suunnan ilmaisemista (Suunta), adverbia aina 

(Adverbi), väyläadpositioiden esiintymistä (Väylä_adp), terminatiivisten partikkeleiden 

asti ja saakka käyttöä (Partikkeli) ja kestää-verbin osalla myös objektin esiintymistä 

(Objekti). En käytä korrespondenssianalyysissa muita muuttujia, koska pilottikokeiden 

(Pilvik 2012) perusteella niiden vaikutus tulkintaan käytettyihin muuttujiin verrattuna 

on varsin pieni tai ne menevät osin päällekkäin jo yllä lueteltujen muuttujien kanssa. 

Elollisuutta riittävät korrespondenssianalyysissa siten kuvaamaan esimerkiksi 

MUUTTUJIEN tyypit.
4
 Adpositioista rajoitun korrespondenssianalyysissa vain 

väyläadpositioihin ja terminatiivisiin partikkeleihin, koska niiden käyttäytyminen 

VÄYLÄN osien ilmaisemisen kannalta ja terminatiivisen tulkinnan luomisessa näyttää 

olevan merkittävämpää kuin LÄHTEEN ja KOHTEEN ilmauksissa esiintyvien 

adpositioiden. 

 

3.2. Satunnaismetsät  

Satunnaismetsien menetelmä (Breiman 2001) on yksi ei-parametrisistä luokittelu- ja 

regressiomenetelmistä. Ei-parametrisillä menetelmillä tarkoitetaan sellaisia menetelmiä, 

jotka eivät edellytä jonkin parametrisen jakaumaperheen (esim. 

normaalijakaumaperheen) mukaista havaintojen mallittamista, mikä osoittautuu juuri 

kielitieteellisten aineistojen kohdalla usein ongelmalliseksi. Menetelmä mahdollistaa 

                                                           
4
 Varsinaiseen elollisuuden kategoriaan sovellan kuitenkin kaikkien verbien yhteisanalyysissa 

satunnaismetsien menetelmää (ks. lukua 4.2). 
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lukuisien sekä kategoristen että jatkuvien muuttujien ja niiden välisten 

vuorovaikutussuhteiden sisällyttämisen aineiston analyysiin. Tämän lisäksi 

satunnaismetsät mahdollistavat kunkin selittävän muuttujan tärkeyden mittaamisen 

tutkittavan vastemuuttujan eli selitettävän muuttujan suhteessa. (Breiman 2001; Strobl 

jm. 2010) 

Luokittelu- ja regressiopuut ovat ennustemalleja, jotka perustuvat rekursiiviseen 

osiointiin, mikä tarkoittaa, että aineistoa luokitellaan useampaan kertaan havaintojen 

erojen perusteella suhteessa johonkin selitettävään muuttujaan ja sama selittävä 

muuttuja voi mallissa esiintyä useaan kertaan. Tyypillisesti soviteltu malli 

visualisoidaan puukuvaimena, jolla aineistoa voidaan jakaa luokkiin. Jotkin muuttujista 

eivät ole merkitseviä, jos ne eivät muodosta mallissa osiointia. Jos esimerkiksi otetaan 

ulottua-verbin kohdalla selitettäväksi muuttujaksi VÄYLÄN osien yhtäaikainen ilmi 

paneminen ja selittäviksi muuttujiksi dimension ja elollisuuden, saadaan osioinnin 

tuloksena kuvio 1. 

 

 Kuvio 1. Esimerkki yksittäisestä luokittelupuusta 
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Puun juuritasolta (noodi 1) lähtee binaarisia haaroja, joissa on aineistoa jakaneiden 

muuttujien ehdot. Jokaisen haaran päässä oleva luokka on entistä tarkempi siinä 

mielessä, että jokaisessa yhtymäkohdassa valitaan seuraavaan jakoon muuttuja, joka 

liittyy vastemuuttujaan kaikkein voimakkaimmin. Suhteen merkityksellisyyttä kuvaa p-

arvio. Mitä matalampi on p-arvio, sitä voimakkaampi on suhde kahden muuttujan 

välillä. Yhtymäkohdissa jatkuu osiointi, kunnes tullaan johonkin päättöehtoon, jonka 

perusteella voidaan muodostaa uudet haarat. Kun aineiston osiointia ei voi enää jatkaa, 

osittaminen pysähtyy ja vastemuuttujan jakauma annetaan päätenoodissa. Yksittäisten 

puiden kohdalla jokainen solmukohta ja haara riippuvat kuitenkin vahvasti havaintojen 

jakaumasta aineistossa, joten jokainen pienikin satunnainen muutos aineistossa voi 

johtaa toisenlaiseen kuvioon. Tämän epävakauden takia yksittäisten puiden ennusteet 

voivat suuresti vaihdella. (Strobl jm. 2010; Williams 2011) 

Epävakauden ratkaisuna voi nähdä luokittelupuiden joukkoja, joiden ennusteet 

perustuvat useisiin luokittelupuihin. Myös satunnaismetsä (random forest) on sellainen 

puukokonaisuus. Jokaisessa osioinnin vaiheessa otetaan aineistosta satunnainen otos, 

jonka perusteelta kasvaa yksi puu. Sama yksittäinen havainto voi esiintyä yhdessä 

otoksessa myös useita kertoja. Jokainen satunnainen otos eli yksi puu eroaa siis hieman 

alkuperäisestä aineistosta satunnaisen vaihtelun takia. Satunnaismetsissä puut voivat 

olla hyvin heterogeenisiä, koska niissä on lisäksi satunnaisesti määritelty muuttujien 

joukko, josta seuraava jakautumisen solmu voidaan muodostaa, mikä mahdollistaa 

myös kaikkiin muuttujiin verrattuna heikompien ennustemuuttujien osallistumisen 

osiointiin. Ne muuttujat voivat puolestaan osoittaa sellaisia muuttujien välisiä 

vuorovaikutussuhteita, jotka muuten jäisivät yksittäisten puiden kohdalla analyysista 

pois. Satunnaismetsät sisältävät siis kaksi satunnaisuuden lähdettä: satunnaiset otokset 

aineistosta ja satunnaiset otokset selittävistä muuttujista. Satunnaismetsissä mitataan 

myös muuttujien tärkeyttä, jotta voitaisiin arvioida jokaisen muuttujan merkitystä koko 

metsän suhteen. Tärkeys muodostuu jokaisesta muuttujasta erikseen ja muuttujien 

välisistä vuorovaikutussuhteista ja tulee esiin muuttujien käytöstä kaikkien yksittäisten 

puiden kasvattamisessa. Vaikka metsän puut ovatkin satunnaisten komponenttien 

seurauksena toistensa suhteen varsin epävakaita, satunnaismetsien menetelmä 

hyödyntää sitä tosiasiaa, että puiden yhdistelmä tuottaa keskimäärin kuitenkin oikean 
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ennusteen, mitä tukevat myös empiiriset ja simulointitutkimukset. (Breiman 2001; 

Breiman, Cutler 2008; Strobl jm. 2010; Williams 2011) Vaikka viime vuosikymmenen 

aikana satunnaismetsien menetelmästä onkin tullut melko suosittu esim. bio- ja 

lääketieteessä, kielitieteellisiin aineistoihin menetelmää on sovellettu vähän. Maininnan 

arvoisia ovat tässä kuitenkin esimerkiksi Harald Baayenin ja Sali Tagliamonten (2012) 

tutkimus Yorkin englannin was/were variaatiosta eksistentiaalilauseissa ja erityisesti 

Aki-Juhani Kyröläisen
5
 (2013) väitöskirja venäjän kielen refleksiiviverbeistä, jossa 

menetelmää ja sen soveltamista aineistoon esitellään hyvin perusteellisesti. 

 

  

                                                           
5
 Kiitän Aki-Juhani Kyröläistä myös kaikista kommenteista ja avusta kysymyksissä, jotka liittyivät tämän 

työn kvantitatiiviseen osuuteen. 
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4. Analyysi 

 

4.1. Verbien moniulotteinen korrespondenssianalyysi 

4.1.1. Ulottua-verbi 

Lähden ulottua-verbin analyysissa siitä, että eniten ulottua-verbin tulkintaan vaikuttavat 

subjektin tarkoitteen elollisuus, lauseen eksistentiaalisuus ja sitä kautta myös 

partitiivisubjekti, MUUTTUJAN luonne, dimensio ja VÄYLÄN osien samanaikainen ilmi 

paneminen. Muutoksellinen eli kosketukseen pääsemisen luenta edellyttää oletetusti 

tahallista toimijaa ja pelkän KOHTEEN ilmaisemista. Tilaluenta taas puolestaan voi myös 

hahmottua resultatiiviseksi tai terminatiiviseksi. Resultatiivisissa tilan ilmaisuissa 

korostuu johonkin paikkaan pääseminen esim. MUUTTUJAN mittojen ansiosta, mutta itse 

MUUTTUJAN ulottuvuuden rajaaminen on taka-alaistettu. Terminatiivisen tulkinnan voi 

synnyttää sekä lähde- että kohdelokaation yhtäaikainen ilmi paneminen, terminatiiviset 

partikkelit asti ja saakka, väyläadpositiot, MUUTTUJIEN luonne ja ulottumisen dimensio.  

Yksi tavoitteistani on saada kontekstierot näkyviin kvantitatiivisten menetelmien 

avulla. Täytyy pitää mielessä, että tähän vaikuttavat aina aineiston lähteet eli korpusten 

sisältämät tekstityypit ja verbien esiintymistaajuudet kussakin yhteydessä. 

Kvantitatiivisesti kaikki erot eivät siis välttämättä tule esiin, joten on tärkeää tarkastella 

aineistoani osin myös kvalitatiivisesti.  

Aluksi selvitän, millaisia MUUTTUJIEN tyyppejä kussakin dimensiossa esiintyy, 

miten ne yhdistyvät toisiinsa ja miten VÄYLÄN osien ilmaiseminen riippuu dimensiosta 

ja MUUTTUJAN tyypistä. Näiden muuttujien välinen korrelaatio näkyy ulottua-verbin 

korrespondenssianalyysin kuviosta 2 (sitä seuraa laajennettu kuvio 3). Toisiaan 

lähempänä olevat pisteet korreloivat aineistossa useammin, kauempana olevat taas 

harvemmin. X- ja y-akselin nollapisteeseen sijoittuvat ilmiöt ovat kaikkein 

neutraaleimpia ja yleisimpiä. Nollapisteestä hajaantuvat ilmiöt taas ovat joko 

esiintymiseltään harvinaisempia tai jollain tavalla erilaisia (tosin harvinainen 

esiintyminenkin voidaan käsittää erilaisuutena). X- ja y-akselit eli vastaavasti Dim.1 ja 
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Dim.2
6
 eivät esitä tietoja frekvenssistä, numerot akseleilla ovat vain koordinaatteja, 

jotka osoittavat muuttujien sijaintia ja joiden avulla muuttujia voi suhteuttaa toisiinsa. 

Aineiston perusteella tyypillistä ulottua-verbille on, ettei VÄYLÄN keskiosaa eikä 

alkupistettä ole ikkunoitu, sillä kartassa 0_VÄYLÄ sijaitsee aivan nollapisteessä ja 

0_LÄHDE nollapisteen lähellä. KOHDE taas on tyypillisimmin eksplisiittisesti ilmi pantu, 

mikä vastaa hyvin liiketapahtuman koodaamisen epäsymmetrisyyttä. Jos taas KOHDE 

puuttuu lauseesta (0_KOHDE), verbin vaatimana määritteenä voi toimia VÄYLÄN 

keskiosa (1_VÄYLÄ) tai pelkkä suunta (Suunta). Jossakin suunnassa ulottumisen rajat voi 

tarkentaa osmalla (1_osma).  

Dimensioiden väliset erot näkyvät etenkin y-akselin suhteessa, jonka mukaan 

skalaarinen ja spatiaalinen dimensio erottuvat temporaalisesta ja abstraktista, joissa 

LÄHTEEN ja VÄYLÄN keskiosan ikkunoiminen on harvinaisempaa. Spatiaalisessa ja 

skalaarisessa dimensiossa esiintyy pikemmin alueita ja konkreettisia fyysisiä objekteja, 

joiden ulottuvuuden rajojen mittaamisen mahdollistaa esimerkiksi LÄHTEEN ilmi 

paneminen. LÄHTEEN ilmaisemista vaativat selvästi ainakin valikoimaa tai asteikkoa 

koodaavat MUUTTUJAT (MU_valikoima). Spatiaaliset ja skalaariset ilmaukset sopivat siis 

hyvin yhteen terminatiivisen luennan kanssa. Abstrakti ja temporaalinen dimensio taas 

sisältävät ei varsin yllättävästi abstrakteja käsitteitä, toimintoja ja metaforatapauksia 

koodaavia MUUTTUJIA. Niissä ikkunoitu on yleensä pelkkä KOHDE, jolloin muuttujien 

tai niiden esiintymisen mitat on taka-alaistettu ja tärkeämmäksi osoittautuu tuloksen 

ilmaiseminen. Erityisen vahvasti muista muuttujista näyttävät erottuvan juuri 

inhimilliset tarkoitteet, jotka voivat olla myös geneerisesti ilmaistuja, joten 

elollisuudellakin tosiaan on merkittävä rooli ikkunointiin ja sitä kautta lauseen 

aspektuaalisen tulkinnan synnyttämiseen.  

  

                                                           
6
 Näillä dimensioilla en siis tarkoita koodattua muuttujaa nimeltä Dimensio (kognitiivinen kehys, jolla 

KIINTOPISTEET tai MUUTTUJAT sijaitsevat), vaan korrespondenssianalyysin datapisteitä sisältäviä 

abstrakteja ulottuvuuksia, jotka selittävät aineistosta kaikkein suurimman osan. 
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 Kuvio 2. Ulottua-verbin muuttujat korrespondenssianalyysissa 
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 Kuvio 3. Ulottua-verbin laajennettu esitys korrespondenssianalyysissa 
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Spatiaalisen ja skalaarisen dimension terminatiivista luentaa tukee vielä enemmän kuvio 

3, johon on lisätty edellä mainittujen muuttujien lisäksi myös VÄYLÄN osien 

yhtäaikaiset esiintymiset (LVK), adverbi aina, väyläadpositiot ja terminatiiviset 

partikkelit asti ja saakka. Terminatiiviset partikkelit sijoittuvat akseleiden 

nollapisteeseen. Niiden käytössä siis muiden valittujen muuttujien yhteydessä ei näytä 

olevan isoja rajoituksia. Todennäköisesti niiden neutraali sijainti johtuu kuitenkin siitä, 

että ne esiintyvät aina KOHTEEN kanssa, joka puolestaan tyypillisesti ikkunoidaan. 

Taulukosta 5 näkyy, että asti ja saakka eivät rajoitu vain spatiaalisen ulottuvuuden 

rajaamiseen eivätkä välttämättä esiinny vain lauseissa, joissa on ilmaistu pelkkä KOHDE. 

 

 Taulukko 5. Terminatiivisten partikkeleiden asti ja saakka esiintyminen ulottua-verbin 

        sisältävissä lauseissa 

Dimensio LÄHDE VÄYLÄ KOHDE_sup LVK 

spat 76 0_LÄHDE 97 0_VÄYLÄ 115 0_KOHDE_sup 119 LVK_0 95 

temp 22 1_LÄHDE 22 1_VÄYLÄ 4 1_KOHDE_sup 0 LÄHDE_KOHDE 20 

skal 8       VÄYLÄ_KOHDE 2 

abs 13       LÄHDE_VÄYLÄ_KOHDE 2 

Yht. 119  119  119  119  119 

 

Päiviön (2007: 105) mukaan temporaalisissa tilanilmauksissa partikkelit asti ja saakka 

rajaavat subjektimuuttujan olemassaolon kestoa. Skalaarisessa dimensiossa tilaa 

kuvaavissa prosesseissa asti ja saakka -sanojen tehtävänä on taas ennen kaikkea 

kvantifioida subjektimuuttujaa (esim. tarkentaa tarkoitteen määrää) tai ilmaista sen 

kvantiteetin ulottuvuutta. Silloin terminatiivipartikkelit ilmaisevat lähinnä (Päiviön 

termein) nominaaliterminatiivisuutta. (Päiviö 2007: 121) 

Kuviossa 3 y-akselin suhteessa oikealle jää lähinnä spatiaalinen dimensio, jossa on 

useammin pantu ilmi kaksi tai useampi VÄYLÄN osa. Temporaalinen ja abstrakti 

dimensio taas tyytyvät yleensä vain KOHTEEN ilmaisemiseen. Temporaalisen ja 

spatiaalisen dimension osalta myös osma+suunta -yhdistelmä voi esiintyä. Muista 

suunnan ilmauksista näyttää poikkeavan adverbi päin, joka yhdistyy lähinnä LÄHTEEN 

ilmaisemiseen lauseessa. VÄYLÄN keskiosan ikkunoiminen on kaikista VÄYLÄN osista 

selvästi harvinaisinta. Jos keskiosan lisäksi ilmi on pantu myös KOHDE, käytetään 
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tyypillisesti adpositioita poikki, kautta, halki ja ohi. Kun taas KOHDE (ja mitä 

ilmeisimmin myös LÄHDE) lauseesta puuttuu, VÄYLÄN voivat luoda adpositiot yli, 

poikki, ympäri ja pitkin. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että väyläadpositioiden käytössä 

pre- tai postpositioina eli vastaavasti imperfektiivisen tai perfektiivisen VÄYLÄN 

synnyttäjinä ei näytä olevan korrespondenssianalyysin pohjalta isoja eroja, esimerkiksi 

adpositioiden yli ja ympäri pre- ja postpositiokäytöt ovat kartassa melkein vierekkäin 

eivätkä liity selvästi spatiaaliseen eivätkä temporaaliseen dimensioon. Tämä etäisyys 

dimensioista voi kuitenkin johtua VÄYLÄN keskiosan harvinaisesta esiintymisestä 

aineistossa, joten keskiosan ilmaiseminen vaikuttaa niihin voimakkaammin kuin 

dimensio. Kvalitatiivisesti voi kuitenkin selvästi nähdä, miten prepositio- ja 

postpositiokäytöt saavat aikaan VÄYLÄN rajattuuden suhteen erilaisia tulkintoja. 

Esimerkissä 29 preposition yli hahmottama VÄYLÄ sijoittuu temporaaliseen kehykseen, 

jonka kanssa prepositiokäyttö onkin luontevampi ja jolloin tilanne täyttää kestonsa 

puolesta kuitenkin koko kiintopisteväylän. Esimerkit 30 ja 31 taas ilmaisevat 

spatiaalisen dimension, jossa prepositiona ympäri hahmottaa imperfektiivisen VÄYLÄN, 

jolloin tilannetta tarkastellaan vaiheittain ja tilanteen keston rajat eivät korostu, 

postpositona ympäri saa aikaan taas perfektiivisen tulkinnan,  jolloin jonon ulottuvuus 

on selvemmin rajattu. 

 (29)  Pääjohtaja Seppo Lindblomin jatkoaika esitettiin hänestä jonkunmoisena 

     armonaikana, vaikka normaali irtisanomisaika ulottuu yli vuoden vaihteen.  

                                          (AAMU95) 

 (30)  Cosa Nostran lonkerot ulottuvat nykyisin ympäri maailmaa, ja järjestö valvoo 

     miljardien markkojen liiketoimia.  (AAMU95) 

 (31)  Alkuviikosta lippujonot ulottuivat jo korttelin ympäri.  (AAMU99) 

Kosketusluentaa tukevat kuviossa 3 taas ruumiinosannimitysten (varsinkin käsien, 

jalkojen, lonkerojen) sekä konkreettiset että metaforiset käytöt abstraktissa dimensiossa, 

sillä niitä voi ajatella tahallisen toiminnan suorittamisen välineinä, vrt. esim. Hänen 

sormenpäänsä ulottuivat koskettamaan kattoa vs. Hän ulottui sormillaan koskettamaan 

kattoa. 
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Korrespondenssianalyysiin en ole siis sisällyttänyt verbin ja subjektin muotoja enkä 

eksistentiaalilauseen kategoriaa. Syynä niiden pois jättämiseen on se, että ne 

käyttäytyivät pilottikokeessa (Pilvik 2012) muiden muuttujien suhteessa aika 

homogeenisesti ja niiden arvot kohdistuivat nollapisteen ympärille. Näilläkin 

muuttujilla on kuitenkin aspektuaalisen tulkinnan kannalta merkitystä, joten lähestyn 

niitä kvalitatiivisesti. 

Verbin aikamuoto on tärkeä ainakin elollisten, mutta mahdollisesti myös elottomien 

tarkoitteiden käyttäytymisen tulkinnassa ja vaikuttaa tilanteen potentiaaliseen tai 

aktuaaliseen luentaan. Näin esimerkiksi lauseessa (32) preesens mahdollistaa tilanteen 

potentiaalisen tulkinnan, eli sillä voi ilmaista pelkkiä subjektin tarkoitteen mittoja, 

kykyä pystyä koskettamaan, ilman että varsinaiseen kosketukseen päästäisiin, kun taas 

imperfekti lauseessa (33) vahvistaa aktuaalisuutta eli koskettamisen todellista 

tapahtumista. Moduksista korostaa potentiaalisuutta konditionaali (34) tai tietenkin itse 

potentiaalimodus.  

 (32)  Hän ulottuu juuri ja juuri alimpaan oksaan.  

 (33)  Hyppäämällä hän ulottui juuri ja juuri alimpaan oksaan. (WSOY) 

 (34)  Vain reilusti yli kaksimetrinen ulottuisi tämän lampun ilman nostovirityksiä 

     vaihtamaan. (AAMU99) 

Elollisen MUUTTUJAN ja verbin preesensmuodon sisältävissä lauseissa KOHDETTA 

ilmaisevat paikallissijailmaukset olivat aineistossani kuitenkin vain supiinin illatiivin 

muodossa, jolloin mielestäni aktuaalisuuden tulkinta voittaa preesensissäkin 

potentiaalisuuden tulkinnan, koska supiinin illatiivi merkitsee supiinimuodossa olevan 

verbin kuvaaman tilan tai toiminnan alkamista jonkinlaisesta implikoidusta paikasta, 

edellytyksenä uuden tilan tai toiminnan alkamiseen on siihen paikkaan pääseminen (35).  

 (35)  Hän nousee kyynärpäitten varaan ja ulottuu vilkaisemaan pihalle. (OTAVA) 

Aktuaalisuuden ja potentiaalisuuden merkitykset korostuvat selvemmin yltää-verbin 

kohdalla, mutta ulottua-verbin aikamuotojenkin voi ajatella saavan aikaan samanlaisia 

tulkintaeroja. 
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Erotin myös eksistentiaalilauseet normaalilauseista. Eksistentiaalilauseita esiintyi 

ulottua-verbin kohdalla vähän, vain kaksitoista 700:sta. Niistä partitiivisubjektillisia oli 

kaksi, molemmat monikon partitiivissa (36, 37), muissa e-lauseissa subjekti sijaitsi 

verbin jäljessä ja oli nominatiivimuotoinen, sen tarkoite oli uusi ja epämääräinen.  

 (36)  Toisaalta samaan jokeen ulottuu heinästöjä, jotka tekevät vaikutuksen juuri 

     laskevan auringon valossa.  (AAMU95) 

 (37)  Jos maan väestö on kuitenkin monikansallinen tai -kulttuurinen, ulottuu 

     joidenkin väestöryhmien asuma-alueita yleensä myös naapurivaltioiden 

     puolelle.  (WSOY) 

Tilanteen esittäminen lokaliteetin näkökulmasta on siis ulottua-verbin osalta aika 

marginaalinen ilmiö, yleisemmin otetaan tarkastelun lähtöpisteeksi subjektin tarkoite. 

Taulukossa 6 on esitetty dimensiot ja VÄYLÄN osien ilmaiseminen 

eksistentiaalilauseissa. 

 

 Taulukko 6. Ulottua-verbin dimensiot ja VÄYLÄN osien ilmaiseminen e-lauseissa 

Dimensio LÄHDE VÄYLÄ KOHDE LVK 

spat 12 0_LÄHDE 7 0_VÄYLÄ 11 0_KOHDE 0 LVK_0 7 

temp 0 1_LÄHDE 5 1_VÄYLÄ 1 1_KOHDE 12 LÄHDE_KOHDE 4 

skal 0       LÄHDE_VÄYLÄ_KOHDE 1 

abs 0         

Yht. 12  12  12  12  12 

 

Pelkän KOHDE-ilmauksen kanssa esiintyviä e-lauseita (38), ei voi pitää terminatiivisina, 

sillä niissä subjektin tarkoitteen käsitteistetään ikään kuin levittäytyvän osin kyllä 

KOHDE-lokaliteettiin, mutta mahdollisesti myös johonkin muualle.  

 (38)  Alueelle ulottuu normaali merirajavartiointi. (AAMU95) 

Jos e-lauseissa on kuitenkin pantu ilmi myös LÄHDE, subjektin tarkoitteen on jäätävä 

kokonaan LÄHTEEN ja KOHTEEN asettamien rajojen väliin (39). 



52 
 

  (39)  Se napittaa puseron auki, pitää kättä nipukoittensa päällä, olkapäästä 

      kainaloon ulottuu leveä ihoa vaaleampi arpi. (OTAVA) 

 

4.1.2. Muut verbit 

Seuraavaksi esitän korrespondenssianalyysin kuviot muista työssäni käsittelemistäni 

verbeistä eli verbeistä ylettyä, yltää, rajoittua, jatkua ja kestää. Käytän tässä niistä 

verbeistä vain niitä kuvioita, joissa on MUUTTUJAN tyypin, dimension, VÄYLÄN osien, 

suunnan ja osmien lisäksi myös adverbi aina, väyläadpositiot ja terminatiiviset 

partikkelit. Kaikkien verbien kohdalla joitakin nimitetyistä muuttujista ei esiinny 

ollenkaan, joten olen jättänyt ne vastaavan verbin analyysista pois. En myöskään 

keskity yhteen verbiin työn laajuuden vuoksi yhtä perusteellisesti kuin ulottua-verbiin, 

vaan kuvailen vain yleisempiä tendenssejä ja selitän, mihin kohtiin lukija voisi 

kiinnittää huomiota. Kuvioiden tulkitseminen tapahtuu jo ulottua-verbin yhteydessä 

mainitulla tavalla. 

Ylettyä-verbi 

Kuvio 4 esittää valittujen muuttujien pohjalta moniulotteisen korrespondenssianalyysin 

kartan ylettyä-verbistä. Ylettyä-verbin sisältävissä lauseissa ei ole ilmaistu kertaakaan 

suuntaa eikä niissä esiinny adverbia aina. 

Keskipisteestä hajaantuvat ilmiöt (esim. LÄHTEEN ilmaiseminen, asti-partikkeli, 

VÄYLÄN keskiosan ilmaiseminen ym.) esiintyvät aineistossa muihin muuttujiin 

verrattuna harvoin, joten ne sijaitsevat nollapisteestä kaukana. Tulee kuitenkin pitää 

mielessä, että ylettyä-verbin esiintyminen korpuksissa oli muutenkin harvinaista, 

finiittisenä tai liittotempuksissa se esiintyi vain 88 kertaa, joten muuttujien välisiin 

etäisyyksiin vaikuttaa tavallista enemmän jonkin muuttujan esiintyminen vain pari 

kertaa. Siten esimerkiksi skalaarisen dimension ja geneerisen muuttujan läheinen sijainti 

ei tarkoita, että geneerisissä lauseissa olisi esiintynyt vain skalaarinen VÄYLÄ, vaan että 

ne molemmat esiintyivät jonkin verran harvemmin kuin nollapisteeseen sijoittuvat 

ilmiöt ja mahdollisesti muiden muuttujien kanssa samanlaisissa ympäristöissä. Ylettyä-

verbin analyysista näkyy, että ulottua-verbiin verrattuna KOHTEEN taka-alaistaminen on 

hieman yleisempää (40), vaikka ei kuulostakaan kielellisesti ihan neutraalilta. KOHTEEN 
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puuttumisen voi korvata myös osmalla (41) tai VÄYLÄN keskiosan ilmaisemisella (42). 

Nämä kaikki pystyvät siis toimimaan verbin vaatimana obliikvimääritteenä. 

 (40)  Niin lähekkäin kaikki oli, että heittovarjot ylettyivät. (OTAVA) 

 (41)  Hoitaja katsoo ovelta alas, hän nostaa kättä sen verran kuin ylettyy, raappii kaulaa. 

                                           (OTAVA) 

 (42)  Vesi ja sole rautajään päällä ylettyy vain yli nilkan mutta astumisen jäljistä pursuaa 

     ja roiskuaa pisaroita kankaaseen asti. (OTAVA) 

Taulukossa 7 on esitetty dimensiot ja VÄYLÄN osien ikkunoiminen ylettyä-verbin 

sisältävissä lauseissa. Taulukosta käy ilmi, että ylettyä-verbi ei esiintynyt kertaakaan 

temporaalisessa kehyksessä, jonka voisi selittää sillä, että ylettyä-verbin suosima 

vertikaalisuus ei sovi hyvin yhteen ajan lineaarisen käsitteistyksen kanssa. VÄYLÄN 

muiden osien ilmi paneminen on harvinaista, joten ylettyä-verbin voi katsoa myös 

ilmaisevan lähinnä ei-terminatiivisia merkityksiä. Toisaalta terminatiivisia 

partikkeleitakin löytyy, vaikka niiden käyttäytyminen on hieman kyseenalaista: asti-

partikkeli ryhmittyy VÄYLÄN skalaarisuutta ja sitä kautta myös terminatiivisuutta 

ilmaisevien muuttujien puoleen, kun taas saakka-partikkeli lähestyy neutraalia 

nollapistettä eli vain kohdelokaation sisältäviä konteksteja. 

 

 Taulukko 7. Ylettyä-verbin dimensiot ja VÄYLÄN osien ilmaiseminen  

 

 

 

  

Dimensio LÄHDE VÄYLÄ KOHDE LVK 

spat 51 0_LÄHDE 84 0_VÄYLÄ 87 0_KOHDE 8 LVK_0 85 

abs 35 1_LÄHDE 4 1_VÄYLÄ 1 1_KOHDE 80 LÄHDE_KOHDE 3 

skal 1         

Yht. 88  88  88  88  88 
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 Kuvio 4. Ylettyä-verbin muuttujat korrespondenssianalyysissa 
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Yltää-verbi 

Yltää-verbin muuttujien arvojen väliset yhteydet esitän kuviossa 5. Myös tämän verbin 

yhteydessä ei esiintynyt suunnan ilmauksia.  

Yltää-verbi esiintyy korpuksissa useimmiten urheilu-uutisten yhteydessä, joissa jokin 

kilpailija (urheilija, joukkue tai metonymisesti maa) pääsee johonkin tulokseen (43). 

Sen takia yltää-verbi esiintyy tyypillisimmin skalaarisessa kehyksessä ja subjektiivisen 

liikkumisen VÄYLÄLLÄ voi ajatella tapahtuvan vertikaalisessa suunnassa, joissa 

elollinen tarkoite ikään kuin kiipeää johonkin ylöspäin tavoittaakseen ylin paikka. 

Yltää-verbi havainnollistaa siinä mielessä hyvin tilametaforaa HYVÄ ON YLHÄÄLLÄ, 

HUONO ON ALHAALLA (Lakoff, Johnson 1981). 

 (43)  Valkeakosken Nappulaliiga ylsi turnauksen 4:nneksi, ja Tampereen Ilveksen 

     Metz 7:nneksi. (AAMU99) 

Tällaisissa käytöissä, etenkin ilman terminatiivisia partikkeleita (vrt. esimerkkiin 44), ei 

kuitenkaan mielestäni synny terminatiivista tulkintaa, koska esim. kilpailussa jonkin 

sijan saavuttaminen korostaa tahdonalaisen toiminnan lopputulosta eikä 

subjektimuuttujan tai sen esiintymän ulottuvuuksia, vaikka kilpailemista voikin ajatella 

jonkinlaisena pyrkimisenä huonoimmasta tuloksesta parhaaseen. 

 (44)  Voittoon asti suomalaisuroot eivät ole toistaiseksi yltäneetkään. (AAMU99) 

Terminatiivisten partikkeleiden kanssa kuitenkin syntyy helpommin tulkinta, jossa 

subjektin tarkoite liikkuu asteittain koko VÄYLÄN yli  läpäisten kunkin VÄYLÄN 

vaiheen ennen kuin tulee lopputulokseensa. 
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 Kuvio 5. Yltää-verbin muuttujat korrespondenssianalyysissa 
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Kuviosta 5 näkyy, että KOHTEEN pois jättäminen lauseesta on harvinaista myös yltää-

verbin kohdalla ja KOHTEEN ilmaisemisen sijasta esiintyy silloin yleensä VÄYLÄN 

keskiosan kuvaava ilmaus. Keskiosan ilmaus voi jättää prepositioiden ansiosta VÄYLÄN 

rajaamattomaksi, imperfektiiviseksi (45) tai rajata sen perfektiivisen VÄYLÄN luovilla 

postpositioilla (46). 

 (45)  Sisäiset sillat yltävät yli sukupolvien sekä elämän ja kuoleman rajan. (OTAVA) 

 (46)  Vuoteet erotti toisistaan niin kapea käytävä, että käsi ylsi helposti sen poikki. 

     (WSOY) 

Taulukko 8 kuitenkin osoittaa, että VÄYLÄN muiden osien ikkunoiminen on varsin 

harvinaista, mistä syystä nämä ilmiöt sijaitsevat kartassa kaukana nollapisteestä. 

 

 Taulukko 8. Yltää-verbin dimensiot ja VÄYLÄN osien ilmaiseminen 

 

 

Rajoittua-verbi 

Kuvio 6 esittää rajoittua-verbin muuttujien väliset yhteydet.  

 

 

 

 

 

  

Dimensio LÄHDE VÄYLÄ KOHDE LVK 

skal 484 0_LÄHDE 691 0_VÄYLÄ 687 0_KOHDE 10 LVK_0 685 

abs 151 1_LÄHDE 9 1_VÄYLÄ 13 1_KOHDE 690 LÄHDE_KOHDE 9 

spat 57       VÄYLÄ_KOHDE 6 

temp 8         

Yht. 700  700  700  700  700 
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 Kuvio 6. Rajoittua-verbin muuttujat korrespondenssianalyysissa 
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Taulukosta 9 käy ilmi, että rajoittua-verbi esittää melkein aina vain KOHTEEN eli 

ulottumisen loppurajan, josta ulottuminen ei enää jatku, vaikka itse VÄYLÄ on 

implisiittisesti avoin ja voi jatkua KIINTOPISTEESTÄ eteenpäin. Myönteisessä lauseessa 

syntyy siis voimadynaaminen suhde (ks. esim. Talmy 2000, luku 7; suomeksi esim. 

Leino 2003), jossa KIINTOPISTE toimii VASTUSTAJANA (antagonistina), joka 

vahvempana voimana estää subjektimuuttujan levittäytymisen pitkin VÄYLÄÄ 

eteenpäin. Kieltolauseessa taas subjektimuuttuja eli PYRKIJÄ (agonisti) on vahvempi 

osallistuja ja pystyy ylittämään KIINTOPISTEEN esittämän esteen ja säilyttämään siten 

luonnollisen taipumuksensa toimintaan eli pysyvän jatkumisen yli VASTUSTAJAN 

ilmaiseman rajan. Huomionarvoista on, että muiden käsittelemieni verbien kohdalla 

KIINTOPISTE ei osallistu samankaltaiseen voimadynaamiseen suhteeseen, paitsi ehkä 

kestää-verbin transitiivisessa käytössä, jossa subjektimuuttuja voi toimia PYRKIJÄNÄ, 

jolla on taipumus lepotilansa eli ehjänä tai vaikuttumatta olemisen säilyttämiseen, 

objektikiintopiste taas toimii VASTUSTAJANA, jonka voima voi kieltolauseessa rikkoa 

subjektimuuttujan. 

 Taulukko 9. Rajoittua-verbin dimensiot ja VÄYLÄN osien ilmaiseminen  

 

Spatiaalisessa dimensiossa ilmaistaan yleensä jonkin MUUTTUJAN "venymistä" 

VÄYLÄLLÄ johonkin äärirajaan asti (47). Tämä merkitys liittyy Nykysuomen sanakirjan 

(NS) esittämään passiiviseen käyttöön. 

 (47)  Ne ovat Kuljun kartanon lipputankoja, kartanon maat rajoittuvat tiehen. (AAMU99) 

Usein rajoittua-verbin kohdalla, etenkin abstraktissa dimensiossa, subjektimuuttujan 

tarkoitteen rajat yhtyvät KIINTOPISTEEN rajoihin (48), MUUTTUJA esiintyy vain 

Dimensio LÄHDE VÄYLÄ KOHDE LVK 

abs 169 0_LÄHDE 263 0_VÄYLÄ 262 0_KOHDE 263 LVK_0 262 

spat 64 1_LÄHDE 0 1_VÄYLÄ 1 1_KOHDE 0 VÄYLÄ_KOHDE 1 

temp 15         

skal 14         

seka 1         

Yht. 263  263  263  263  263 
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KIINTOPISTEEN rajojen sisällä ja KOHDE pystyy siten rajaamaan periaatteessa koko 

MUUTTUJAN ulottuvuuden. Kieltolause taas ilmaisee juuri sitä, että MUUTTUJA ylittää 

KIINTOPISTEEN rajat ja jatkuu VÄYLÄÄ pitkin vielä johonkin muualle (49). Tämä 

merkitys taas edustaa siis NS:n mainittua verbin refleksiivistä käyttöä. 

 (48)  Korjaukset rajoittuvat pääasiassa tavanmukaisiin maalaustöihin. (AAMU99) 

 (49)  Toisaalta hän huomauttaa, ettei kokemus rajoitu pelkkiin aistihavaintoihin. 

                                           (OTAVA) 

Rajoittua-verbin kielteinen muoto siis saa aikaan samanlaisen imperfektiivisen 

jatkumisen tulkinnan kuin muiden verbien kohdalla prepositioina käytettävät 

väyläadpositiot. Kiinnostavaa on rajoittua-verbin yhteydessä myös itse VÄYLÄN 

keskiosan ikkunoiminen, mitä kyllä varsinaisesti esiintyy vain yhdessä tapauksessa, 

jossa tilanne rajataan postpositiona esiintyvän väyläadposition ja KOHTEEN avulla (50). 

 (50)  Vaatteiden ja kenkien tarjonta on länsimaista tasoa, ja jos eroja on, ne rajoittuvat 

     materiaaleihin ja sitä kautta tietysti laatuun. (AAMU95) 

Muista dimensioista näyttävät kartassa erottuvan abstrakti ja spatiaalinen dimensio. 

Spatiaalisessa dimensiossa esiintyvät melko odotuksenmukaisesti konkreettiset alueet ja 

liikettä edellyttävä MU_liike. Abstraktissa dimensiossa vähän yllätyksellisesti ovat 

menneet päällekkäin muuttujat MU_aine, MU_ruumiinosa ja 1_osma, niiden välinen 

korrelaatio taas aineiston pohjalta perustuu lähinnä siihen, että niitä kaikkia esiintyi vain 

kerran. Muista muuttujista erottuu kuitenkin taas inhimillinen MUUTTUJA, jonka kanssa 

korreloi supiinin illatiivin käyttäminen (51). Tämä on taas verbin refleksiivistä käyttöä. 

 (51)  Kokouksesta raportoivassa artikkelissaan hän rajoittui kuitenkin selostamaan 

     esitelmien sisältöä. (OTAVA) 

 

Jatkua-verbi 

Kuten taulukosta 10 ja kuviosta 7 voi nähdä, jatkua-verbiä käytetään lähinnä 

temporaalisessa kehyksessä, muut dimensiot ovat aika marginaalisia, vaikka 

spatiaalinen onkin muita vähän yleisempi. 
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 Kuvio 7. Jatkua-verbin muuttujat korrespondenssianalyysissa 
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 Taulukko 10. Jatkua-verbin dimensiot ja VÄYLÄN osien ilmaiseminen 

 

KOHTEEN ilmaiseminen jatkua-verbin yhteydessä ei ole kovin yleistä, tavallisempaa on 

VÄYLÄN kokonainen pois jättäminen lauseesta, varsinkin temporaalisessa kehyksessä 

(52). VÄYLÄN osien ilmaisemisen sijasta jatkuminen voidaan rajata myös osmilla (53). 

 (52)  Kuntoutumisprosessi on ollut pitkä ja se jatkuu.  (ILTA) 

 (53)  Jälkisammutus jatkui palopaikalla koko päivän.  (AAMU99) 

Toisinaan, etenkin spatiaalisessa ja skalaarisessa kehyksessä huomio voi kohdistua 

paitsi KOHTEESEEN (54) myös muihin VÄYLÄN osiin (55, 56), jolloin 

jatkumoluonteinen tilanne rajataan ja saadaan aikaan terminatiivinen luenta. 

 (54)  Saksassa elämäntyö jatkuu korkeaan ikään. (AAMU99) 

 (55)  Suomesta hyppääjien matka jatkuu Norjan Trondheimiin.  (AAMU95) 

 (56)  Viron pääkaupungista matka jatkui junalla Riian ja Königsbergin (myöhemmin 

     Kaliningrad) kautta Berliiniin, jonne saavuttiin… (WSOY) 

 Jatkua-verbi esiintyy muita edellä esittelemiäni verbejä jonkin verran useammin myös 

eksistentiaalisissa konstruktioissa, vaikka vain 20 lauseessa 700:sta. Niistä 

partitiivisubjektillisia oli taas 13 (esim. Iltamajuhlaa jatkui television valtakauteen 

saakka (AAMU99); No aika kauan tätä [seurustelua] on jatkunut... me tapaamme hyvin 

epäsäännöllisesti, siis kaksistaan (WSOY)). 

 

 

 

 

Dimensio LÄHDE VÄYLÄ KOHDE LVK 

temp 651 0_LÄHDE 680 0_VÄYLÄ 687 0_KOHDE 596 LVK_0 683 

spat 42 1_LÄHDE 20 1_VÄYLÄ 13 1_KOHDE 104 LÄHDE_KOHDE 10 

abs 3       VÄYLÄ_KOHDE 4 

skal 2       LÄHDE_VÄYLÄ_KOHDE 2 

seka 1       LÄHDE_VÄYLÄ 1 

Yht. 700  700  700  700  700 
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Kestää-verbi 

Kestää-verbin muuttujien väliset korrelaatiot esittää kuvio 8. Muuttujien jakautuminen 

x-akselia pitkin y-akselin suhteen samalla korkeudella tarkoittaa sitä, että Dim.2 

suhteessa kestää-verbin muuttujat ovat aika homogeenisia, paitsi ne, jotka y-akselia 

tarkastellen sijoittuvat nollapisteestä ylemmäs. X-akselin eli Dim.1 suhteessa 

muuttujien jakautuminen johtuu todennäköisesti lähinnä kestää-verbin transitiivisen ja 

intransitiivisen käytön eroista. Jos katsottaisiin vain intransitiivisia tapauksia, x-akselia 

pitkin jakautuneet muuttujat keskittyisivät ilmeisesti nollapisteen ympärille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



64 
 

 Kuvio 8. Kestää-verbin muuttujat korrespondenssianalyysissa 
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Taulukossa 11 on esitetty kestää-verbin yhteydessä esiintynyt dimensiot ja VÄYLÄN 

osat. 

 

 Taulukko 11. Kestää-verbin dimensiot ja VÄYLÄN osien ilmaiseminen 

 

Intransitiivisissa käytöissä VÄYLÄN keskiosan ilmaiseminen on hyvin harvinaista (57), 

LÄHTEEN ja KOHTEEN ikkunointi jonkin verran yleisempää (58). Yleisintä on kestää-

verbin intransitiivinen esiintyminen kuitenkin temporaalisessa kehyksessä ilman 

VÄYLÄN ilmaisuja, jolloin kestoa voivat rajata osmat (59). 

 (57)  Taivaallisen rauhan aukion piti valmistua alun perin jo maaliskuussa, mutta 

     vain harvat yllättyivät, kun korjaustyöt kestivät yli kesäkuun neljännen päivän. 

                                          (AAMU99) 

 (58)  Sijaisuus kestää huhtikuun alusta vuoden loppuun.  (AAMU99) 

 (59)  Katutyöt kestävät kolmisen kuukautta.  (AAMU99) 

Kestää-verbi on eksistentiaalilauseissa kaikista verbeistä luontevin, vaikka 

eksistentiaalisia konstruktioita esiintyi tämänkin verbin kohdalla yllättävän vähän, vain 

27, joissa kaikissa kuitenkin on partitiivisubjekti (esim. Tsehovilaisia hetkiä ei tässä 

Epilän rotkossa kuitenkaan kestänyt monta kesää (AAMU99); Juoksuhautojen 

pohjalta nousevaa verenhajun löyhkää kesti koko kesän (WSOY)). 

 

4.1.3. Ulottua-verbin yhteydet muihin käsiteltäviin verbeihin 

Kuviossa 9 on yhteinen kokoava esitys kaikista käsitellyistä muuttujista ja niiden 

yhteyksistä eri verbeihin.  

 

Dimensio LÄHDE VÄYLÄ KOHDE LVK 

temp 499 0_LÄHDE 690 0_VÄYLÄ 697 0_KOHDE 645 LVK_0 690 

ei tietoa 191 1_LÄHDE 10 1_VÄYLÄ 3 1_KOHDE 55 LÄHDE_KOHDE 10 

skal 8         

spat 2         

Yht. 700  700  700  700  700 



66 
 

 Kuvio 9. Kaikki verbit korrespondenssianalyysissa 
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Kuviosta 9 näkyy, että tilastollisesti kaikkein voimakkain taipumus spatiaaliseen 

dimensioon on ulottua-verbillä. Spatiaalisessa dimensiossa ikkunoidaan tyypillisesti 

KOHTEEN lisäksi myös muita VÄYLÄN osia, LÄHDETTÄ useammin kuin VÄYLÄN 

keskiosaa. Useampien VÄYLÄN osien ilmi paneminen tukee tilanteiden terminatiivisia 

luentoja, johon kytkeytyy myös terminatiivisten partikkeleiden ja jatkumoluonteisuutta 

korostavan adverbin aina esiintyminen lauseissa. Spatiaalisessa dimensiossa ulottuvat 

useimmiten konkreettiset alueet, pitkänomaiset entiteetit, vaatteet jms. helpommin 

havaittavat konkreettiset tarkoitteet, mutta myös konkreettismerkityksisten ilmausten 

metaforiset käytöt. Hieman odotuksenvastaista on valikoimaa tai skaalaa edustavan 

muuttujan MU_valikoima osuminen spatiaaliseen dimensioon, mutta siihen vaikuttavat 

mitä ilmeisimmin sen esiintyminen konteksteissa, joissa on ilmaistu sekä LÄHDE että 

KOHDE, ja toisaalta muuttujan MU_valikoima luonnollisen ympäristön eli skalaarisen 

dimension voimakas yhteys yltää-verbiin. Yltää-verbin subjektimuuttujana esiintyvät 

kaikkein useimmin elolliset tarkoitteet, tyypillisesti urheilijat tai joukkueet. Verbien 

ulottua ja yltää väliin jäävät korpuksissa harvemmin esiintyvät verbit rajoittua ja 

ylettyä, jotka vetäytyvät lähinnä abstraktin dimension puoleen.  

Muista selvästi erilaisia ovat verbit jatkua ja kestää, jotka intransitiivisina ilmenevät 

ensisijaisesti temporaalisessa dimensiossa. Siihen sopii luontevimmin myös joko koko 

VÄYLÄN tai KOHTEEN pois jättäminen tilanteen kuvauksesta, mikä tarkoittaa, että verbit 

jatkua ja kestää hahmottavat luontevimmin imperfektiivisen, jatkuvan prosessin, jonka 

voi halutessaan rajata osmilla. Muut käsittelemäni verbit kuitenkin vaativat selvemmin 

ympäristöönsä prosessin rajaavia ilmauksia.  

 

4.2. Verbejä erottavat muuttujat satunnaismetsissä 

Satunnaismetsien menetelmän soveltamisessa verbien esiintymisen ennustamisessa piti 

jättää niiden matalan esiintymistaajuuden takia pois verbit ylettyä ja rajoittua, koska 

muuten aineisto olisi ollut niiden suhteen vahvasti vinoutunut. Ensin selvitin, miten 

verbin valinta riippuu seuraavista muuttujista (esitän lyhyyden vuoksi aineiston 

koodauksen merkinnät, selitykset luvussa 2.2): Subjektin_muoto, Eksistentiaalilause, 

Elollisuus, MUUTTUJA, Kvantiteetti, Objekti, Dimensio, Osma, Adverbi, Suunta, LÄHDE, 
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Lähde_adp, KOHDE, KOHDE_sup, Kohde_adp, VÄYLÄ, Väylä_adp, Partikkeli, Tempus, Modus ja 

Kielto. Tästä analyysista on siis jäänyt pois VÄYLÄN osien yhtäaikainen ilmaiseminen 

(LVK). Näiden kriteerien pohjalta syntyy metsä, jonka parametrejä kuvaa seuraava R-

ohjelmiston tulostus: 

Call: 
 randomForest(formula = VERB ~ ., data = kaikki_eiLVK, importance = T,      
ntree = 1000, proximity = T)  
               Type of random forest: classification 
                     Number of trees: 1000 
No. of variables tried at each split: 4 
 
        OOB estimate of  error rate: 14.82% 
Confusion matrix: 
        jatkua kestää ulottua yltää class.error 
jatkua     568     61      64     2  0.18273381 
kestää      96    565      33     6  0.19285714 
ulottua     13      4     651    24  0.05924855 
yltää        1      1     108   590  0.15714286 

Tulostuksen ensimmäiset rivit osoittavat lähinnä, että kasvatettiin 1000 satunnaista 

puuta, jokaiseen haarautumiseen valittiin 4 satunnaista muuttujaa ja säilytettiin 

muuttujien tärkeyden indikaatiot. Taulukon alapuolella olevat rivit taas ilmaisevat sitä, 

että mallin ennustevirhe on 14,82% eli mallin estimoitu luokittelutarkkuus on 85,18%. 

Sitä seuraa maatriisi, jonka sarakkeet osoittavat ennustuksia, rivit taas varsinaisia 

havaintoja. Matriisin perusteella malli ennusti esimerkiksi jatkua-verbiä 96 kertaa 

silloin, kun oikeasti vasteena oli kestää-verbi. Viimeinen sarake (Class.error) osoittaa, 

kuinka usein malli on tietyn verbin ennustamisessa väärässä. Esimerkiksi ulottua-verbin 

malli ennustaa väärin n. 5,9%:ssa ja oikein n. 94,1%:ssa tapauksista. 

Toiseksi katsoin mallia, josta olin jättänyt pois adpositiot ja VÄYLÄN osat erikseen, 

mutta lisännyt VÄYLÄN osien yhteisesiintymisen (LVK): 

Call: 
 randomForest(formula = VERB ~ ., data = kaikki_LVK, importance = T,      
ntree = 1000, proximity = T)  
               Type of random forest: classification 
                     Number of trees: 1000 
No. of variables tried at each split: 4 
 
        OOB estimate of  error rate: 16.43% 
Confusion matrix: 
        jatkua kestää ulottua yltää class.error 
jatkua     590     62      41     2   0.1510791 
kestää     123    565       5     7   0.1928571 
ulottua     71     10     580    31   0.1618497 
yltää        8      0      98   594   0.1514286 
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Toisen mallin ennustevirhe on hieman suurempi kuin ensimmäisen – 16,43%. Ulottua-

verbiä malli ennustaa huonommin jopa noin 10 prosenttia (16,18%).  

Kolmanneksi lisäsin malliin sekä VÄYLÄN osat erikseen, adpositiot ja VÄYLÄN osien 

yhteisesiintymisen:  

Call: 
 randomForest(formula = VERB ~ ., data = kaikki, importance = T,      
ntree = 1000, proximity = T)  
               Type of random forest: classification 
                     Number of trees: 1000 
No. of variables tried at each split: 4 
 
        OOB estimate of  error rate: 14.96% 
Confusion matrix: 
        jatkua kestää ulottua yltää class.error 
jatkua     569     61      63     2   0.1812950 
kestää      98    564      32     6   0.1942857 
ulottua     20      4     647    21   0.0650289 
yltää        1      2     107   590   0.1571429 

Tämän mallin ennustevirhe (14,96%) oli edellistä pienempi, mutta ensimmäistä 

suurempi, joten parhaiten verbin valintaa ennustaa ensimmäinen malli. Ensimmäisen 

mallin pohjalta voidaan lopuksi esittää kuviossa 10 muuttujien tärkeydet verbin 

valinnassa. 

 

 Kuvio 9. Muuttujien tärkeys verbien ulottua, yltää, jatkua ja kestää valinnassa 
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Kuviosta 10 selviää, että kaikkein tärkeimpiä muuttujia ovat dimensio ja KOHTEEN ilmi 

paneminen lauseessa. Niitä seuraavat elollisuus, MUUTTUJAN luonne ja osman 

käyttäminen prosessia rajaavana keinona. Jonkin verran valintaan vaikuttavat myös 

objektin ja LÄHTEEN esiintyminen, kielto, tarkoitteiden kvantiteetti, verbin aikamuoto, 

subjektin muoto ja terminatiivisten partikkeleiden käyttäminen lauseessa. Muiden 

muuttujien ennustamiskyky ei näytä olevan tässä metsässä merkityksellinen. Muuttujan 

suurempi tärkeys siis tarkoittaa lähinnä sitä, että jos kaikkien muiden muuttujien 

pysyessä vakiona jonkin tietyn muuttujan arvoja satunnaisesti muutetaan, niin erot 

puiden välillä ovat merkittäviä, kun taas vähemmän tärkeämpien muuttujien arvojen 

satunnainen manipulointi vaikuttaa puiden välisiin eroihin vähemmän. 

Tämä tulos korreloi hyvin myös kaikista verbeistä esitetyn 

korrespondenssianalyysikuvion kanssa, jossa verbit erottautuivat juuri dimension, 

MUUTTUJIEN luonteen sekä LÄHTEEN että KOHTEEN ikkunoimisen osalta. Elollisuuden 

kategoria, jota en korrespondenssianalyysiin sisällyttänyt, näyttää olevan myös verbien 

käyttöerojen kannalta melko merkityksellinen. Käytän tärkeyden indikaatioita 

seuraavassa pääluvussa, jossa kuvaan kokoavasti ulottua-verbin aspektuaalisia eroja ja 

tuon esiin joitakin yhteisiä piirteitä ulottua-verbin ja muiden verbien välillä.  
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5. Päätelmiä 

 

Ulottua-verbi päätyy konteksteissa selvästi ilmaisemaan aspektuaalisesti erilaisia 

merkityksiä. Merkitysten ääripäitä edustaa yhtäältä ulottumisen terminatiivinen luenta ja 

toisaalta kontrolloidun, tahdonalaisen toiminnan tuloksena kosketukseen pääseminen. 

Terminatiivista tilaluentaa tukevat kontekstit, joissa ikkunoidaan KOHTEEN lisäksi 

jokin muukin VÄYLÄN osa, jolloin nousee esiin käsitteistäjän subjektiivinen rooli ja 

hänen huomionsa liikkuminen VÄYLÄN osien yli. Tällaisia konteksteja luovat yleensä 

skalaariset ja spatiaaliset dimensiot, joissa rajataan joidenkin valikoimien ja asteikkojen, 

alueiden, pitkänomaisten tai jossakin suunnassa venytettävien konkreettisten entiteettien 

ulottuvuuksia. Nämä entiteetit ovat tavallisesti määräisiä rajattuja kokonaisuuksia. 

Toisen ääripään eli kontrolloituun koskettamiseen pääsemisen yhteydessä korostuu 

elollisen subjektimuuttujan tahallinen toiminta. Silloin ikkunoitu on ulottumisen 

loppuvaihe eli pelkkä KOHDE ja tilanteen dynaamisuus tulee vähemmän esille, tilanne 

on pikemminkin resultatiivinen. Kaikkein voimakkaimmin muutoksellinen 

aspektuaalinen tulkinta syntyy silloin, kun ulottua-verbi esiintyy menneessä 

aikamuodossa ja abstraktina KOHTEENA toimii supiinin illatiivin muodossa oleva 

toimintaverbi. Koska kosketusverbinä ulottua sallii myös välineen ilmaisun (ulottua 

miekalla lyömään), inhimillisen toimijan sijasta voi subjektimuuttujana olla 

metonymian ansiosta myös jokin ruumiinosa (sormet ulottuivat koskettamaan). 

Tilanteen osallistujien ikkunoiminen on siis aspektuaalisen tulkinnan kannalta 

olennaista. Näiden kahden ääripään väliin jää jonkinlainen aspektuaalinen jatkumo, 

jossa asteittain terminatiivinen tulkinta hajaantuu ja jatkuu resultatiivinen tai 

kontrolloimattomaan kosketukseen pääsemisen luenta. Jatkumo syntyy 

korrespondenssianalyysin perusteella etenkin dimensioiden pohjalta, skalaarisesta 

dimensiosta liikutaan spatiaalisen ja temporaalisen dimension kautta abstraktiin, 

metaforisia paikkoja sisältävään kehykseen. Jatkumolla vähenee asteittain VÄYLÄN 

osien ilmaisemisen todennäköisyys ja sitä kautta kasvaa taas resultatiivinen tai 

muutoksellinen tulkinta. Myös potentiaalisuuden ja aktuaalisuuden luennan 

korostuminen tapahtuu periaatteessa vastaavasti. Siihen tosin vaikuttavat erityisesti 

verbimuodon modus ja tempus.  
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Eksistentiaalisuuden eli olemassaolon tai olemaan tulon kuvaamisen funktio ei näytä 

kuuluvan ulottua-verbin tavanomaisiin tehtäviin, koska eksistentiaalilauseita ulottua-

verbin kohdalla esiintyi vain kaksitoista 700:sta. Siten lokaliteetin sijasta korostuu 

yleensä subjektimuuttuja, joka valitaan myös tarkastelun lähtökohdaksi. Tämä on tosin 

aika odotuksenmukaista, koska mikään käsittelemistäni verbeistä ei ole prototyyppinen 

eksistentiaalilauseen verbi, vaikka ne täyttävätkin useat e-lauseen verbien kriteerit 

ilmaisten sijaintia eli jonkintyyppistä olemassaoloa tai johonkin tilaan tulemista. Nämä 

verbit sijoittuisivat siis intransitiivisina eksistentiaalisuuden jatkumolla johonkin 

prototyyppisen e-lauseen ja intransitiivilauseen väliin, koska ne ilmaisevat yleensä 

olemassaolon tai olemaan tulon lisäksi myös sen tapaa. Luontevimmin 

eksistentiaalisuutta ilmaisevat verbit jatkua ja kestää, jotka sallivat useammin myös 

partitiivisubjektin, jopa silloin, kun lokaatiota ei ole ilmaistu. 

Lausetason aspektin imperfektiivisyys, jolloin prosessia ei rajata ollenkaan, on 

verbien ulottua, ylettyä, yltää ja rajoittua osalta marginaalinen ilmiö, paitsi joissakin 

harvinaisissa tapauksissa, kun VÄYLÄN hahmottavat vain sen keskiosaa kuvaavat, 

prepositioina esiintyvät väyläadpositiot. Aika yleistä tämä lausetason aspektin 

imperfektiivisyys on taas jatkua ja kestää -verbien kohdalla. 

Ulottua-verbin kytkee muihin käsittelemiini verbeihin joukko erilaisia piirteitä. 

Verbit jatkua ja kestää ilmaisevat samanlaisia asiaintiloja lähinnä temporaalisessa 

dimensiossa, kun subjektimuuttujana on jokin ajanjakso, prosessi tai abstrakti käsite. 

Niille yhteistä ulottua-verbin kanssa näyttää olevan myös suunnan ilmausten 

käyttäminen ja tilanteen keston rajaaminen osmilla. Jonkin verran aineiston perusteella 

ulottua-verbiä kytkee verbeihin jatkua ja kestää myös mahdollisuus korostaa 

lokaliteetin näkökulmaa tilanteen tarkastelemisessa ja esittää tilanne eksistentiaalisena, 

jolloin subjektimuuttujan piirteet ja toiminta on taka-alaistettu. 

 Yltää-verbin kanssa ulottua ilmaisee samanlaisia asiaintiloja etenkin kosketukseen 

pääsemisen yhteydessä, jolloin korostuvat elollisen tarkoitteen tavoitteet ja tilanne on 

aspektiltaan pikemmin resultatiivinen. Erityisesti abstraktina tai metaforisena paikkana 

käsitteistettävä KIINTOPISTE, josta elollinen tarkoite pystyy aloittamaan uuden 

toiminnan, liittää verbejä ulottua ja yltää niiden esiintymisympäristöjen perusteella 

yhteen. Myös skalaarinen dimensio, jossa liikutaan tietyllä kvalitatiivisella tai 
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kvantitatiivisella asteikkojatkumolla, on molempia verbejä yhteen liittävä ilmiö, vaikka 

terminatiivisuuden luenta sellaisella asteikolla ei yltää-verbin kohdalla tule esiin yhtä 

korosteisena kuin ulottua-verbin yhteydessä. 

Ylettyä tuntuu jäävän johonkin ulottua ja yltää -verbien väliin. Se ei yhtä monesti 

hahmota subjektimuuttujakseen elollista entiteettiä kuin yltää, mutta tekee sen kuitenkin 

useammin kuin ulottua. Ylettyä-verbikin liittyy ulottua-verbiin useammin 

resultatiivisissa yhteyksissä, jolloin resultatiivisuus ei edellytä välttämättä tahallista 

toimintaa. 

Ulottua ja rajoittua pystyvät ulottuvuusverbeinä molemmat hahmottamaan rajatun 

tilanteen jollakin alueella. Rajoittua on sinänsä kiinnostava verbi, koska se implikoi 

leksikaalisestikin rajojen olemassaoloa. Rajoittua-verbin sisältävissä lauseissa 

ikkunoidaan luontevimmin vain KOHDE, jonka avulla voi rajata tilanne vain yhdestä 

päästä tai myös molemmasta. Siinä kuitenkin dynaaminen tulkinta nousee vähemmän 

esille, koska esimerkiksi VÄYLÄN alku- tai mitä ilmeisimmin keskiosan ikkunoiminen 

tuntuu rajoittua-verbin yhteydessä epäluontevalta, varsinkin refleksiivisessä käytössään. 

Erot kahden verbin välillä näkyvät siis ennen kaikkea kognitiivisen prosessointiajan 

erilaisuuksissa. 

Työssä esittelemäni havainnot eivät tietenkään ole muita tulkintavaihtoehtoja 

poissulkevia, koska en ole pohtinut kieliopillisen ja epäkieliopillisen rajoja. Työssä 

tekemiäni havaintoja voi tulkita vain pyrkimyksinä selittää verbilekseemien 

tavallisempia merkityksiä ja verbien aspektuaalista käyttäytymistä niiden tyypillisen 

esiintymisympäristönsä perusteella. Tällaista lähestymistapaa tukee tämänpäiväisessä 

kielitieteessä yhä enemmän huomiota saava käyttöpohjainen tutkimussuunta, jonka 

näkökulmana on juuri se, että kielellisten yksikköjen merkitys johtuu niiden 

varsinaisesta käyttämisestä ja käyttötaajuuksista tietynlaisissa konteksteissa. 
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Tiivistelmä 

 

Tässä maisterintutkielmassa tarkastelin verbejä ulottua, ylettyä, yltää, rajoittua, jatkua 

ja kestää, jotka jakavat ainakin yhden yhteisen merkityksen, eli ne voivat dynaamisin 

keinoin ilmaista subjektinsa tarkoitteen tai sen esiintymisen ulottuvuutta jollakin 

spatiaalisella, temporaalisella, skalaarisella tai abstraktilla alueella. Sinänsä staattisen 

tilanteen esittäminen liikkumista ilmaisevien muotojen ja konstruktioiden avulla johtuu 

käsitteistäjän näkökulman liu'uttamisesta subjektin tarkoitteen osien yli. Tällaisen 

fiktiivisen liikeväylän kaikkia osia ei kuitenkaan aina panna ilmi, mikä saa katsoakseni 

aikaan tilanteiden erilaisia aspektuaalisia tulkintoja. Huomion kohdistamista tilanteen 

tiettyihin osiin kutsutaan huomion ikkunoimiseksi (Talmy 2000; suomeksi esim. 

Ojutkangas 2003). Mitä enemmän VÄYLÄN osia ikkunoidaan, sitä korosteisemmin tulee 

esiin tilanteen terminatiivinen luenta, jolloin tärkeä ei ole pelkkä päämäärän 

saavuttaminen, vaan myös prosessin ja sen tavan kesto (Päiviö 2007). Tilaverbien 

kohdalla tämä tarkoittaa lähinnä kognitiivisen prosessoinnin kestoa. Kun taas huomion 

ikkuna asetetaan vain KOHTEESEEN, lause tulkitaan pikemmin resultatiiviseksi ja 

kognitiivinen dynaamisuus on taka-alaistettu. 

Päähuomioni työssä oli verbillä ulottua, jota voidaan sijainnin ilmaisemisen lisäksi 

käyttää myös koskettamisen tai kosketukseen pääsemisen yhteydessä (Pajunen 2001), 

jolloin pelkän kognitiivisen dynaamisuuden ohessa korostuukin myös aktuaalinen 

(esim. ruumiinosan) liike. Koskettamista voi taas ajatella tapahtuvan joko kontrolloituna 

tai kontrolloimattomana riippuen lähinnä subjektimuuttujan eli koskettajan kyvystä 

pystyä tahdonalaisesti toimimaan. Tavoitteenani olikin selvittää, tulevatko verbin 

merkityserot esiin syntaktisten ja semanttisten kontekstuaalisten piirteiden perusteella, 

ja tarkastella, miten ulottua-verbi suhteutuu näillä valituilla piirteillä muihin samanlaisia 

asiaintiloja ilmaiseviin verbeihin, nimittäin verbeihin ylettyä, yltää, rajoittua, jatkua ja 

kestää. Edellytyksenä tällaisen vaihtelun tutkimiseen oli tässä työssä näkökulma, jonka 

mukaan aspekti ilmenee ennen kaikkea lauseen tasolla ja verbien konkreettisiin 

aspektuaalisiin merkityksiin vaikuttavat ympäristöt, joissa verbit yleisimmin esiintyvät 

(Rappaport Hovav, Levin 2005; 2010). 
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Tutkielmani perustuu korpustutkimukseen, mikä mahdollistaa useiden kielellisten 

elementtien yhtäaikaisen tarkastelemisen. Kaikista verbeistä yhteensä analysoin 3151 

lausetta, jotka poimin Kielipankin tekstikokoelman suomen kielen alakorpuksista. 

Aineistoa lähestyin sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Kvantitatiivista analyysia 

varten käytin kahta menetelmää: moniulotteista korrespondenssianalyysia (Multiple 

Correspondence Analysis, esim. Greenacre 2007) ja satunnaismetsien menetelmää 

(Random Forests, esim. Breiman 2001, Strobl jm. 2010). Edellinen menetelmä 

havainnollistaa aineistossa esiintyviä muuttujien välisiä variaatiokuvioita 

kaksiulotteisena karttana, jälkimmäisellä taas on mahdollista ennustaa selitettävän 

muuttujan (esim. verbin valinnan) riippuvuutta joukosta selittäviä muuttujia ja mitata 

samalla selittävien muuttujien tärkeyttä.  

Oletuksenani oli, että sekä ulottua-verbin eri luentoihin että verbien välisiin 

semanttisiin ja aspektuaalisiin eroihin vaikuttavat eniten subjektimuuttujan elollisuus, 

VÄYLÄN eri osien ikkunoiminen, subjektimuuttujan luonne ja kognitiivinen kehys eli 

dimensio, johon tilanne hahmotetaan. 

Ulottua-verbin predikaatio hahmottaa kestolta rajatun tilanteen yleisimmin 

spatiaalisessa kehyksessä, jossa MUUTTUJINA ovat monenlaiset alueet, pitkänomaiset tai 

jossakin suunnassa konseptuaalisesti venytettävät konkreettiset ja rajatut oliot, joiden 

ulottuvuudet ovat helpommin havaittavissa ja joiden mittoja voi mentaalisesti seurata. 

Spatiaalisessa dimensiossa on siis useammin ilmaistu myös yhtä useampi VÄYLÄN osa, 

mikä tukee ulottua-verbin terminatiivista luentaa juuri fyysistä tilaa kuvaavissa 

ilmaisuissa. Terminatiivinen VÄYLÄ hahmottuu ulottua-verbin kanssa myös 

skalaarisessa dimensiossa, jossa liikutaan mentaalisesti jollakin tietyllä asteikolla 

mitaten subjektimuuttujan ulottuvuutta juuri tämän asteikon suhteen. Kaikista VÄYLÄN 

osista sen keskiosan ilmi paneminen on kuitenkin harvinaisinta ja tapahtuu 

väyläadpositioiden avulla. KOHTEEN tai LÄHTEEN ilmausten kanssa yleisempiä ovat 

tyypillisesti perfektiivisen VÄYLÄN hahmottavat adpositiot poikki, kautta ja halki. Jos 

LÄHDE ja KOHDE puuttuvat lauseesta kokonaan, VÄYLÄN elaboroivat tyypillisimmin 

adpositiot yli, poikki, ympäri ja pitkin, jotka pre- tai postpositioina käytettyinä voivat 

jättää tilanteen kestonsa puolesta vastaavasti joko imperfektiiviseksi tai perfektiiviseksi. 
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Temporaalinen ja abstrakti dimensio erottuvat ulottua-verbin osalta spatiaalisesta ja 

skalaarisesta dimensiosta siinä, että ne suosivat yleisimmin vain KOHTEEN eli 

määräkohdan ilmaisemista ja sisältävät abstrakteja käsitteitä, jolloin subjektimuuttujan 

ulottuvuuksien sijasta huomio kiinnitetäänkin niiden MUUTTUJIEN ilmestymiseen tai 

leviämiseen johonkin temporaaliseen, abstraktiin tai metaforiseen paikkaan. Erityisen 

vahvasti muista tuntuvat erottuvan elolliset entiteetit, jotka pystyvät toimimaan 

tahdonalaisesti ja joiden kohdalla voi tapahtua kontrolloitu kosketuksen saavuttaminen 

(esim. ruumiinosalla) tai johonkin abstraktiin paikkaan pääseminen. Terminatiivisuuden 

sijasta korostuu tällöin resultatiivinen tulkinta. 

Etenkin dimensioiden perusteella ulottua-verbin käytöistä syntyy kuitenkin 

jonkinlainen aspektuaalinen jatkumo, jossa liikutaan terminatiivisista luennoista 

resultatiivisten tilaluentojen ja kontrolloimattomien kosketusluentojen kautta 

kontrolloituun, tahalliseen koskettamiseen.  

Kuten sanottu, ulottua-verbi jakaa muiden työssä käsittelemieni verbien kanssa 

ainakin yhden merkityksen: kaikki verbit pystyvät kuvaamaan jonkinlaista sijaintia. 

Verbit erottuvat toisistaan kuitenkin jonkin verran niiden tyypillisten 

esiintymisympäristöjen kannalta. Tärkein kriteeri verbien ennustamisessa on dimensio, 

sitä seuraa KOHTEEN ilmi paneminen eli siten tavallaan myös imperfektiivisen tai 

perfektiivisen prosessin hahmottaminen, ja kolmanneksi tärkein ero johtuu MUUTTUJIEN 

luonteesta ja elollisuudesta. Verbit jatkua ja kestää suosivat yleisimmin temporaalista 

kehystä, jossa esiintyvät tyypillisesti abstraktit käsitteet, ja näiden verbien yhteydessä 

voi tilanteen rajata osmilla tai jättää sen kokonaan rajaamattomaksi. Ulottua sijoittuu 

verbeistä luontevimmin spatiaaliseen kehykseen ja rajaa tilanteen useiden VÄYLÄN 

osien ilmi panemisella. Yltää-verbi esiintyy tavallisesti skalaarisessa kehyksessä ja 

ilmaisee elollisten (ja lähinnä tahdonalaisesti toimivien) entiteettien toimintaa, jolloin 

tärkeä on päämäärän saavuttaminen ja ikkunoitu on vain KOHDE. Rajoittua ja ylettyä -

verbit ovat esiintymistaajuudeltaan muita harvinaisempia ja sijoittuvat luontevimmin 

joko abstraktiin tai spatiaaliseen kehykseen esiintyen myös vain KOHTEEN ilmausten 

kanssa. 

Kaikki tässä työssä tekemäni havainnot ovat lähinnä yleistyksiä siitä, mitä tietoa 

käyttämäni aineisto verbien käyttäytymisestä ja niiden esiintymisympäristöistä tarjosi. 



77 
 

Muutkin tulkintamahdollisuudet on tietysti aina hyväksyttävä, mutta yksi tämän 

tutkimuksen tavoitteista oli valaista juuri joitakin yleisiä variaatiokuvioita, enkä 

pohtinut tässä niinkään kieliopillisen ja epäkieliopillisen rajoja. 

Työtä voisi kehittää edelleen tutkimalla esimerkiksi tempuksen, moduksen ja kiellon 

vaikutuksia verbien kontekstuaaliseen merkitykseen ja kytkeä tutkimukseen siten myös 

modaalisuus. Olisi ehdottomasti kiinnostavaa katsoa tarkemmin myös murre- ja 

lähisukukielten aineistoja ja niissä esimerkiksi ulottua-verbin yhteyksiä 'riittämisen' 

merkityksen kanssa, sillä juuri 'riittämisen' merkitseminen lienee olleen kaikissa 

itämerensuomalaisissa kielissä aika yleinen 'ulottumisen' merkitystehtävä. 
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Kokkuvõte 

 

Magistritöös käsitlesin soome keele verbe ulottua 'ulatuma; küündima', ylettyä 'ulatuma; 

küündima', yltää  'ulatuma; küündima, jõudma', rajoittua 'piirduma; piirnema, 

külgnema', jatkua 'jätkuma; ulatuma' ja kestää 'vastu pidama; taluma; kannatama; 

kestma, vältama', mis väljendavad vähemalt osana oma tähendusest subjekti referendi 

paiknemist ruumilisel, ajalisel või mingil muul kognitiivsel alal. Objektiivselt staatiline 

situatsioon esitatakse keeleliselt dünaamiliste vahenditega, s.t. subjekti referent 

asetatakse teatud mõttelisele teekonnale. Fiktiivse TEE loob mõistestaja tähelepanu 

liikumine üle subjekti referendi osade. Sealjuures ei väljendata eksplitsiitselt alati 

tingimata kõiki TEE osi, vaid valitakse neist vaid mõni, tüüpiliselt sihtpunkt. Sellist 

tähelepanu jaotumist on Leonard Talmy (2000) nimetanud tähelepanu akendamiseks. 

Situatsiooni mingite osade esile tõstmine ja teiste tagaplaanile jätmine võimaldab 

omakorda olukordi aspektuaalselt erinevalt tõlgendada. 

Põhitähelepanu töös on verbil ulottua, mis võib paiknemisele lisaks väljendada ka 

kontaktis olemist või kontakti pääsemist (Pajunen 2001), mil lisaks fiktiivsele 

liikumisele võib aktualiseeruda ka reaalne (nt. mingi kehaosa) liikumine. Töö 

eesmärgiks oli uurida, kas ulottua-verbi tähenduserinevused avalduvad ka kontekstis 

esinevate süntaktiliste ja semantiliste joonte põhjal, s.t. kas verbi tüüpilised 

esinemisümbrused ütlevad midagi verbiga väljendatud konkreetsete olukordade sisu ja 

aspektuaalsete omaduste kohta. Samuti olen uurinud, kas ja kuidas kontekst eristab 

üksteisest sarnaseid situatsioonitüüpe esitavaid verbe (ulottua, ylettyä, yltää, rajoittua, 

jatkua ja kestää). 

Töö põhineb korpusuuringul, mis võimaldab vaadelda korraga mitmeid keelelisi 

elemente ja nendevahelisi suhteid. Kokku analüüsisin 3151 lauset, mille olin kodeerinud 

mitmete vormiliste ja tähenduslike kategooriate põhjal. Kodeeritud andmestikku 

analüüsisin nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt. Kvantitatiivseks analüüsiks 

rakendasin mitmest korrespondentsanalüüsi (Multiple Correspondence Analysis, 

Greenacre 2007) ja juhumetsade (Random Forests, Breiman 2001) meetodit. 

Töö tulemused näitavad, et ulottua-verb väljendab piiratud kestusega olukordi 

eelkõige ruumilises ja skalaarses dimensioonis, mil subjekti referentideks on kas teatud 
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laadi alad, territooriumid, konkreetsed entiteedid või piiratud ulatusega skaalad ja 

mitmed TEE osad on väljendatud. Nendes dimensioonides tuleb tõenäolisemalt esile 

olukordade terminatiivne aspekt, mil lausega väljendatakse subjekti referendi mõõtmeid 

või referendi esinemise ulatust. Ajaline ja eriti abstraktne dimensioon sisaldavad jällegi 

tüüpiliselt abstraktseid mõisteid ja soosivad enamasti vaid TEE lõpp-punkti akendamist, 

mil võimendub olukorra resultatiivne ehk lõpp-punkti pääsemise tõlgendus. Eriti 

tugevalt eristuvad selle poolest elusad entiteedid, kelle võime tahtlikult tegutseda võib 

luua lausega väljendatud situatsioonist kontrollitud kontakti saavutamise tähenduse. 

Verbi kasutuste põhjal moodustub aspektuaalne kontiinum, milles situatsiooni 

terminatiivne tõlgendus järk-järgult väheneb ja resultatiivne tõlgendus kasvab. 

Tõlgenduserinevused ilmnevad eelkõige olukorra kognitiivse käsitlemise 

dünaamilisuses.  

Dimensioon, TEE osade väljendamine, subjekti referendi tüüp ja elusus mõjutavad 

ainestiku põhjal enim ka töös käsitletud verbide vahelisi kontekstuaalseid 

tähenduserinevusi. Nimetatud faktorid mängivad rolli olukordade imperfektiivse või 

perfektiivse kestuse väljendamisel ning teisalt situatsioonide terminatiivsetena või 

resultatiivsetena tajumise astme juures. Verbid jatkua ja kestää esinevad eelkõige 

ajalises dimensioonis, milles nende subjekti referent on tüüpiliselt abstraktne, ning 

situatsioon piiritletakse kas osma abil või üldse mitte. ulottua-verbiga väljendatud 

situatsioon paigutub vaadeldud verbidest kõige loomulikumalt ruumilisse dimensiooni 

ning võib olla piiritletud erinevate TEE osade akendamisega. yltää-verbiga koos esineb 

enamasti skalaarne TEE, milles on akendatud vaid selle lõpp-punkt, ning subjekti 

referent on tüüpiliselt elus, tahtlik tegutseja. rajoittua ja ylettyä on madalama 

esinemissagedusega ning tavaliselt esinevad ruumilises või abstraktses dimensioonis 

ning rõhutavad samuti vaid TEE lõpp-punkti. 

Töös esitatud tähelepanekud ei ole absoluutsed ega muid tõlgendusviise välistavad, 

kuid annavad ülevaate sellest, millistes ümbrustes verbid tüüpilisemalt esinevad ja 

milliseid süstemaatilisi varieerumismustreid kasutatud ainestikus esineb.   
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