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Kommentti:
Santeri Junttila

Kantasuomen keskivokaalit ja jälkitavun U

Petri Kallion juhlakirjan päätoimittajana ja Jaakko Häkkisen ar-
tikkelin toisena vertaisarvioijana käytän myös tilaisuutta artikkelia 
täydentävän kommenttipuheenvuoron esittämiseen.

Häkkinen katsoo kantasuomen o-vartaloisten sanojen ensita-
vun E:n variaation osoittavan suomenlahden eteläpuolelta tavatun 
ensitavun opposition e ~ e ̮ensisijaiseksi ja pohjoisten kielten vaihte-
luttoman e:n siitä äänteenmuutoksen e ̮> e kautta syntyneeksi, kuten 
mm. arvid Genetz, Vilhelm thomsen, emil Nestor setälä (näihin 
viittaa itkonen 1945: 159–61), lauri Kettunen sekä viimeksi jubi-
laarimme Petri Kallio ovat esittäneet. U-vartaloisille sanoille Häkki-
nen ei tällaista todistusvoimaa anna.

Jos lähdetään Kallion ja Häkkisen vastustamasta erkki itkosen 
oletuksesta, että jälkitavun o on takaistanut ensitavun e:n koko suo-
menlahden eteläpuoleisessa itämerensuomessa e:̮ksi (õ:ksi), niin kyl-
lä myös jälkitavun u:n voi väittää vaikuttaneen samoin. U-vartaloi-
siin sanoihin pätee sama pääjako kuin o-vartaloisiinkin: useimmissa 
lainoiksi osoitetuissa ja muissa johdosetymologiattomissa sanoissa 
on eteläisessä itämerensuomessa ensitavun e,̮ etuvokaalisista varta-
loista johdetuissa sanoissa e.

Häkkinen lisää useimpien *e-̮o-tyypin sanojen olevan *e-̮a-tapa-
usten tavoin balttilaisia tai germaanisia lainoja kantasuomeen, esim. 
sm. pelto ← germ. ja kerta ← blt. Näin vanhoissa lainoissa on vähän 
U-vartaloita, mutta ainakin kahdessa sanassa u selvästi palautuu 
lähtökieleen ja ensi tavun E vaihtelee aivan kuten pelto-tyypin lai-
noissa. Häkkisen terminologiaa seuraten ne ovat siis *e-̮u-sanoja:

• Kblt. *medu- t. kgerm. *meðu → sm. metu = vi. mõdu (setälä 
1897)

• Kblt. *pelu- → sm. pelu ~ (-Ek- t. -Eh-johdos) uk. põlõq, 
põlõh (thomsen 1890: 207) 
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Kallion Yhteissuomalaisen sanaston (Ysus) käsikirjoituksesta löy-
tyy lisäksi kahdeksan *e-̮u-sanaa, joilla ei ole laina- tai johdosetymo-
logiaa: sm. hehku = vi. õhk[u] ’ilma’, sm. hetku = uk. hõtsk[u] ’het-
kuva suoperä’, sm. pehku = vi. põhk[u], sm. lehmus = vi. lõhmus, 
sm. rehu = vtj. rõhu ’rikka, hitunen’, sm. riemu = vi. rõõm[u], sm. 
heljua = vi. hõljuda ja sm. keikkua = vi. kõikuda. todennäköisiä 
*e-̮u-tyypin johdoksia ovat vain uk. syym[u], jonka Pystynen kom-
mentaarissaan mainitsee, sekä sm. herkku = vi. hõrk[u], jota Ysus 
ei sisällä, koska sen levikki ei ulotu eteläviroon eikä liiviin. Molem-
pien kantasanat ovat *e-̮a-tyypin sanoja: sm. siema- (⇒ siemaista) 
ja sm. hera, vi. hõrasilm ’herasilmä’. Viron põrgu ’helvetti’ ei välttä-
mättä kuulu tähän, sillä se palautunee kolmitavuiseen muotoon, jossa 
joko toisessa tai kolmannessa tavussa on ollut joko o tai u.

Koska suomen U-johdosten viron vastineissa ei ole sm. e:n pai-
kalla õ:ta vaan e, on niitten suhde U-lainoihin periaatteessa sama 
kuin o-johdosten (sm. lento = vi. lend jne.) suhde pelto-tyypin 
 lainoihin. Parhaiten itkosen selitykseen sopivat johdokset, joitten 
toisessa tavussa on ksm. ü > sm. y, vi. i. Ysus mainitsee sanat 
sm. eksyä = vi. eksida ’erehtyä’, sm. leppyä = vi. leppida ’sopia’, 
sm. leyhyä = vi. lehvida ’liehua’, sm. lientyä = uk. liindüdäq, sm. 
venyä = vi. venida ja sm. löyly = vi. leil[i], mutta muitakin on, sil-
lä Ysus:sta on karsittu ilmeisimmät johdokset, kuten sm. vettyä = 
vi. vettida ⇐ ksm. *vete- (> sm. vesi) ja sm. hely ’helinä’ = vi. heli 
’ääni’ ⇐ ksm. *helä- (⇒ sm. helinä). Yhtä vanhoja U-johdoksia voi-
vat periaatteessa olla myös levy (~ leveä) ja ehtyä (? ~ ehtiä), vaikka 
niillä ei olekaan vastineita suomenlahden eteläpuolella. aivan tuore 
ei liene myöskään elpyä ⇐ elää, sillä pU-johdin ei ole nykykielessä 
enää produktiivinen.

itämerensuomessa on kuitenkin myös sanoja, joihin tukeutuen 
Häkkinen kysyy, miksei toisen tavun *u velaaristanut *e:tä *e:̮ksi. 
Näistä Kallion käsikirjoitukseen on päässyt vain sm. ka. vtj. temp-
pu, vi. temp[u], uk. temp[o], li. temp[y], joka lienee lainaa venä-
jän verbin тяпать ’hotaista, hutkaista; vohkia, puhaltaa’ jostakin 
johdoksesta, kuten тяпасы ’Unruhe, Wirrwarr, streitsache’ (vrt. 
reW). slaavilaislainana sana olisi itkosen olettamaa kehitystä *e 
> *e ̮nuorempi. ssa:n mainitsema johdosselitys verbistä temmata 
edellyttäisi epäsäännöllistä äännesuhdetta, sillä sanueeseen olettaisi 
yksittäisklusiilia ja verbin vastineissa suomenlahden eteläpuolella 



50

on ensitavun õ.
Muut e-u-sanat ovat selviä johdoksia, joten ne ovat täysin rin-

nastettavissa Häkkisen mainitsemiin e-o-johdoksiin, joissa itkosen 
mukaan e:n takaistumisen on estänyt elävä suhde kantasanaan: 
sm. nielu = vi. neel[u] ⇐ ksm. *neele, sm. pieru = vi. peer[u] ⇐ 
ksm. *peere-, sm. etu = vi. edu ⇐ ksm. *ete-, sm. vi. mehu ⇐ ksm. 
*mehe-, sm. vi. pesu ⇐ ksm. *pese-, sm. vi. kettu ⇐ ksm. *kete- ja 
sm. vi. keskus ⇐ ksm. *keske-. ainoa *e-̮u-sanoihin kuuluva johdos 
uralilaisesta perintösanasta on Pystysen edellä mainitsema sm. kie-
lus, vi. kõõlus ’ansalanka’ ⇐ ksm. *keele, ja sen kohdalla yhteyden 
katkeamista kantasanan ja johdoksen välillä voi perustella niitten 
semanttisella etäisyydellä.

Kaikkien U-vartaloisten sanojen ensitavun E-edustus selittyy 
siis itkosen mallilla hyvin. Vanhimpina voidaan pitää e-ü-johdoksia 
(*levlü, *venü-) ja näitä nuorempana lainaperäistä e-u > e-̮u-tyyppiä 
(*metu, *pelu, *herkku). tyypin e-a lainoihin (*hera) perustuvien 
johdosten (*herkku) analogiana on myös tyyppien e-e ja e-ä sanoista 
alettu muodostaa tyypin e-u johdoksia (*neelu), mutta niitten kiin-
teä yhteys kantasanaansa on estänyt muutoksen e > e,̮ paitsi yksit-
täistapauksissa (*keelus > vi. kõõlus). toinen mahdollisuus on, että 
kaikki e-u-johdokset ovat suomenlahden eteläpuolella tapahtunutta 
e > e-̮kehitystä nuorempia ja harvat laajalevikkiset (*neelu, *peeru, 
*pesu) eri kielissä rinnakkain muodostettuja, muutamat viroon ja 
suomeen rajoittuneet (*etu, *mehu, *keskus) taas lainoja jompaan-
kumpaan suuntaan. Joka tapauksessa nuoria ovat eteläisimpiä kieliä 
myöten e-u-tyyppiset lainat kuten temppu.

Kaikesta huolimatta Häkkinen esittää artikkelissaan varsin va-
kuuttavia argumentteja Kettusen–Kallion mallin puolesta ja itkosen 
mallia vastaan. Voiko U-vartaloisten sanojen edustusta siis sovittaa 
Kettusen–Kallion malliin?

Johdosperäiset e-ü-sanat ja lainaperäiset e-̮u-sanat sopivat on-
gelmattomasti Häkkisen oletukseen, että keskikantasuomen laina-
sanat toivat ensitavuun e:̮n, joka vielä varhaiskantasuomessa esiin-
tyi vain jälkitavuissa. toisaalta lainojen lähtökielistä ei e-̮foneemia 
voi osoittaa, ja tämän valossa vaikuttaa houkuttelevalta Pystysen 
yllä esittämä ajatus, että ensitavun e ̮ syntyi labiaalivokaalisissa 
 johdoksissa muutosten *e-o > *e-̮o ja *e-u > *e-̮u tuloksena. se 
kuitenkin jättää ongelmaksi, miksi *e-u-johdoksia kuten vi. kõõlus 
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ylipäänsä muodostettiin, jos kielessä oli jo vokaalisointua noudatta-
via *e-ü-johdoksia. olisiko ensitavun e ̮voinut levitä *e-̮o-johdosten 
pienestä ryhmästä, johon Pystynen lukee sanat vi. mõnu ja onu?

Hyväksytäänpä kantasuomalaisen e:̮n synnylle kumpi tahansa 
selitys, on Kallion mallissa pysyttäessä vielä erikseen selvitettävä, 
mistä e-u-johdokset tulevat. ongelmana ei tällä kertaa ole levikki – 
eihän niitten tarvitse olettaa vastustaneen mitään äänteenmuutosta 
– vaan fonotaktinen epäodotuksenmukaisuus eli e–õ-vokaalisoinnun 
rikkominen sekä rinnakkaisuus e-ü-johdosten kanssa. takavokaali-
nen johdostyyppi *her̮a > *her̮kku tuskin oli analogian lähde ennen 
kuin se suomenlahden pohjoismurteessa muuttui sekavokaaliseksi. 
selitysmahdollisuuksia laajempilevikkisille e-u-johdoksille on kui-
tenkin kolme.

a. tyypin e-u johdoksia kuten embus ’syleily’ ⇐ emmata ’sy-
leillä’ on syntynyt virossa, kun u:lliset johdinvariantit ovat jälki-
tavun ü > i -muutoksen jälkeen eriytyneet i:llisistä ja yleistyneet 
etuvokaalisiinkin sanueisiin. Muistakin etuvokaalisista sanoista on 
muodostunut vastaavia johdoksia, esim. mäng[u] ’peli, leikki’ ⇐ 
mängida ’pelata, leikkiä’. osa viron e-u-johdoksista on periaattees-
sa voinut levitä sieltä varhain muualle itämerensuomeen: vi. neel[u] 
→ sm. krj. nielu, vtj. neelu, uk. niild[ü], li. nīel[y], vi. peer[u] → 
sm. krj. ly. pieru, vtj. peeru, uk. peer[u] ja vi. pesu → sm. krj. vtj. 
pesu, li. pie’z. Vepsässä ei näillä sanoilla ole vastineita, mikä antaa 
jonkinlaista tukea niitten virolaisperäisyyden oletukselle. eteläviron 
ja liivin vastineet nielu-sanalle eivät sitä paitsi välttämättä palaudu 
koko e-u-tyyppiin, vaan vanhempaan e-ü-tyyppiin, jonka virolais- tai 
suomalaisperäinen *neelu on pohjoisempana korvannut.

B. Vanhimmat e-u-johdokset voivat palautua yhdyssanoihin, 
joitten jälkiosana on takavokaalinen sana, vrt. ainakin sm. -Us: 
-Ude- ~ saP -vuohta. suomessa -Us: -Ute-ominaisuudennimi muo-
dostetaan ensitavun e:n sisältävistä kaksitavuisista – siis ensisijai-
sista – nomineista variantilla -us (etuus, miehuus, pienuus), mutta 
kolmitavuisista variantilla -ys (etisyys, miehisyys, pienemmyys). 
tämä selitys sallisi myös Pystysen oletuksen, että vi. kõõlus ja uk. 
syym[u] ovat hyvin varhaisia, jo vksm. e > e ̮ -muutosta vanhem-
pia, etenkin, jos jälkimmäisen alkuosana on Kallion Ysus:ssa re-
konstruoima vksm. *śämǝ ja siitä johdetussa verbissä sm. siemaista 
on toissijainen -a-. tähän sopii myös, että e-̮u- ja e-u-ryhmiin ei 
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kuulu lainkaan refleksiivis-automatiivisia -U-verbejä, jotka muodos-
tavat pääosan laajalevikkisistä e-ü-sanoista. Yhdyssanaselityksen 
jättää kuitenkin täysin hypoteettiseksi se, ettei oletetuilla jälkiosilla 
ole minkäänlaista etymologiaa.

c. Varhaisessa vaiheessa ei jälkitavun u:lla ehkä ollut etuvokaa-
lista vastinetta sen kummemmin kuin o:llakaan. Vanhimmat e-u-joh-
dokset kuten *neelu saattoivat siis syntyä heti e > e ̮ -muutoksen 
tapahduttua, ja niitä vanhempia ovat vain muutokseen osallistuneet 
e-̮u-johdokset kuten *see̮m̮u. tyyppi e-ü onkin nuorin, jos toisen ta-
vun ü on syntynyt vasta refleksiivis-automatiivisen verbinjohtimen 
vokaalistuessa. Johdin on vokaalistunut myös saamessa (> ksa. *-ō), 
mutta varmaankin itsenäisesti. Refleksiivis-automatiivisten U-verbi-
en eteläviron edustus itse asiassa vihjaa vokaaliutumisen tapahtu-
neen erikseen jopa kantasuomen sisämaamurteessa. Näitten verbien 
vartalossa, esim. `vinnü- ~ sm. veny- on vanhemman, ylipitkän tyy-
pin geminaatio, jollaista ei tavata niitten kantaverbeistä eikä muista 
U-verbeistä. tämä geminaatio on ehkä syntynyt sijaispidennykse-
nä vielä konsonanttisen johtimen (ainakin loppuvaiheessansa var-
maankin -w-) yhtyessä kantaverbin vartalovokaaliin (-Vw- > -U-). 
ainoa laajalevikkinen e-ü-nomini, sm. löyly selittyy samanaikaisena 
tai myöhempänä, diftongiutumisen -ev- > -eü- jälkeisenä johdoksena 
(*leülü ⇐ *leüli). Koska ü on syntynyt toiseen tavuun ennen kuin ö, 
ovat jotkin sekavokaaliset o-sanat voineet liittyä uuteen johdostyyp-
piin: mksm. *kälü-muodon (> sm. käly) takana voi olla kksm. *kälo 
= ksa. *kālōj- (> saP gáloj- id.), vrt. kksm. *nato (> sm. nato) = 
ksa. nuotōj (> sae nååte id.). selitys c tekee mahdolliseksi yhdis-
tää Häkkisen ja Pystysen mallit: keskikantasuomeen e-a-, e-o- ja 
e-u-tyyppisistä germaanisista ja balttilaisista lähtömuodoista saadut 
lainat omaksuttiin vielä vokaalisoinnun kannalta sekamuotoisina, 
mutta yhdessä labiaalivokaalisin johtimin muodostettujen sanojen 
kanssa ne loivat edellytykset ja vokaalisoinnun kannalta myös tar-
peen kantasuomen muutokselle e > e.̮
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