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Tiivistelmä: Tutkielman aihe on runomitat, niiden käyttö ja niiden merkitys Lauri Viidan runokokoelmassa 

Betonimylläri (1947). Tutkielmassa selvitän metriikantutkimuksen keinoin, millaisia mittatyyppejä Viita suosii 

ja miten eri mittatyyppien käyttö kytkeytyy runojen merkityssisältöön ja tyylilajiin. Runomittojen kuvauksessa 

hyödynnän Pentti Leinon luomaa kuvausmallia, jonka avulla voidaan esittää runomittojen pohjakaavat ja eri 

runojen noudattamat mittasäännöt. 

Viita on eräs merkittävimmistä sotienjälkeisistä runoilijoistamme. Sotienjälkeisessä lyriikassa tapahtuu 

merkittävä muutos, jossa perinteisen runouden käyttämistä sidotusta mitasta ja riimityksestä luovuttiin. 

Kokonaan näistä keinoista luopunutta suuntausta kutsutaan 50-luvun modernismiksi. Niistä runoilijoista, 

jotka eivät luopuneet näistä keinoista vaan pikemminkin uudistivat niiden käyttöä 40-luvun lopussa ja 50-

luvun alussa, on käytetty esimerkiksi nimitystä ”välipolven runoilijat”. Tähän sukupolveen kuuluu myös Viita. 

Tutkimuksessa mielenkiintoni kohdistuu siihen, millä tavalla Viita hyödyntää ja uudistaa mitallisen runouden 

perinnettä. 

Analyysistäni selviää, että Viita suosii Betonimyllärissä laskevia mittoja, erityisesti trokeeta. Myös daktyylin 

osuus on huomattava, mikä on poikkeuksellista suomalaisessa lyriikassa. Suomalaisen lyriikan suosimaa 

nousevaa mittatyyppiä runokokoelmassa esiintyy suhteellisen vähän. Laskevan mittatyypin suosiminen liittyy 

Viidan runokielen puheenomaisuuteen: laskevien mittojen avulla runojen rytmi on lähempänä proosakieltä. 

Viita käyttää joissain runoissa huomionarvoisesti sekaisin nousevaa ja laskevaa mittaa. Tällainen säkeen 

suunnan muutos motivoituu runon sisällöstä käsin. Esimerkiksi analysoimassani runossa ”Alfhild” vaihdos 

nousevaan mittaan on samalla vaihdos lyyrisempään tyylilajiin, joka puolestaan liittyy runon puhujan 

tunnetilan muutokseen ja samastumiseen toiseen henkilöön. 

Viidalla esiintyy jossain määrin myös tavun laajuuden systemaattista vaihtelua, mikä on erityisesti klassisen 

runouden piirre. Runossa ”Maailmanparantajalle” tällainen alluusio klassiseen runouteen toimii tulkintani 

mukaan viittauksena runossa kuvattuun puhujaan ja tämän käyttämään retoriikkaan. Runomitan avulla 

luodaan mielikuva antiikin retoriikasta. Runossa ”Mylly” puolestaan tavun laajuuden vaihtelu liittyy siinä 

käytettyyn daktyylimittaan. Laajassa daktyylimittaisessa runossa durationaaliset eli tavun laajuuteen liittyvät 

piirteet tekevät mitasta joustavamman ja vähemmän monotonisen. Vain tavupainoon perustuvat 

mittasäännöt rajoittaisivat käyttökelpoisten sanojen määrää. Klassisista runomitoista Viita on lainannut 

periaatteen, että yhden kolmitavuisen daktyylijalan voi korvata myös kaksitavuinen trokeejalka, mikäli sen 

tavut ovat laajuudeltaan kyllin pitkiä: pitkätavuinen trokee on kestoltaan samaa luokkaa kuin daktyyli, jossa 

laskuaseman tavut eivät ole kokopitkiä. 

Tutkielmassani osoitan, että Viita käyttää mittoja joustavasti runon merkitystä ja tyylilajia silmällä pitäen, ja 

runoissa liikutaan sidotun ja vapaan mitan välillä riippuen siitä, mikä on runon kannalta tarkoituksenmukaista. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen lähtökohtia 

 

Lauri Viidan (1916–1966) runoudesta puhuttaessa nostetaan usein esiin rytmitaituruus. Lauri 

Viidan Koottujen runojen esipuheessa Marjukka Kaasalainen (2008: 29–30) arvelee juuri 

rytmin olevan ”Viidan runon alkuperäiselämyksenä” ja hänen mukaansa Viidalla on jopa 

”pakonomainen tarve kaiken rytmittämiseen ja riimittämiseen”. Myös Maria Liisa Kunnas 

(1981, 47) nostaa rytmin merkityksen esiin: ”Melkein jokaisen [Viidan] runon rytmi on 

erilainen. Rytmin elämys on Viidalle yhtä voimakas kuin Mustapäällä ja Hellaakoskella. Sillä 

on aina keskeinen tehtävä runon ajatuksen kuljettajana.” Vaikka rytmiä ja soinnuttelua onkin 

aina korostettu Viidan lyriikan, ja miksei proosankin keskeisenä piirteenä, ei Viidan runoutta 

ole rytmiikan ja metriikan näkökulmasta juuri tutkittu. Tässä maisterintutkielmassa lähestyn 

Viidan esikoisrunokokoelman Betonimyllärin (1947) runoja metriikantutkimuksen 

menetelmin.  

Viitaa on tutkittu viime vuosina kasvavissa määrin. Vuonna 1973 julkaistu Yrjö 

Varpion väitöskirja Kirjailija ja hänen maailmansa on ensimmäinen merkittävä Viidan 

tuotannosta tehty tutkimus, joka oli pitkään ainoa lajissaan. 2010-luvulla Viita-tutkimus 

lisääntyi merkittävästi. Viidan proosaa on tutkinut Anneli Niinimäki väitöskirjassaan 

Moniääninen Moreeni: referointi ja moniäänisyys Lauri Viidan Moreenissa (2015). Viidan 

lyriikkaa ovat puolestaan tutkineet Sakari Katajamäki väitöskirjassaan Kukunor: uni ja 

nonsensekirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa (2016) ja Erika Laamanen 

väitöskirjassaan Pispalan ars poetica: Lauri Viidan runojen metalyyrisyydestä (2018), jossa 

käsitellään kattavasti Viidan koko runotuotantoa ja poetiikkaa. Erityisesti Laamasen 

väitöskirja on toiminut merkittävänä lähteenä omalle pro gradu -tutkielmalleni. Viitaa on 

tutkittu myös kirjallisuudentutkimuksen ulkopuolella: psykologian tohtori Raimo Salokangas 

on käsitellyt Viitaa tutkimuksessaan Kirjailijan kieli ja mieli: Lauri Viidan elämä sairauden 

valossa (2012).  

Omassa tutkielmassani tutkin, millaisia tehtäviä mitallisuudella on Betonimyllärissä. 

Tarkastelen runokokoelman metrisiä ratkaisuja poetiikan näkökulmasta eli siitä, millä tavalla 

runomittoja käytetään sekä millaisia tehtäviä ja merkityksiä niillä on. Lisäksi tutkielmani 

toimii yleisesityksenä Betonimyllärin runomitoista ja mittatyypeistä; tuotan kvantitatiivista 

tietoa, jota myöhempi tutkimus voi hyödyntää. Olen selvittänyt eri mittatyyppien ja 
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runomittojen osuudet Betonimyllärissä runo runolta ja säe säkeeltä. Nämä tiedot löytyvät 

taulukoituina tutkielman lopusta (ks. liite 1). 

Metrisessä analyysissä käytän Pentti Leinon (ks. 1982; 2002) kehittämää metrisen 

kuvauksen mallia. Kuten Pauli Tapio (2014: 11) toteaa, on Pentti Leinon vuonna 1982 

julkaistu Kieli, runo ja mitta keskeisin metriikantutkimuksen yleisesitys suomeksi. Edellä 

mainitun teoksen lisäksi tukeudun omassa tutkielmassani Leinon vuonna 1979 julkaistuun 

artikkeliin ”Suomen kielen metriset systeemit ja mittatyypit”. Leinon kuvausmalli edustaa 

generatiivista metriikkaa, jonka avulla voi kuvata sekä metrisen rakenteen invariantin 

pohjakaavan että säännöt, joiden puitteissa rytmin on mahdollista varioida. Leinon 

kehittelemän notaatiotekniikan mukaisesti kuvaan metristä pohjakaavaa siten, että osoitan 

merkillä + nousuasemaa ja merkillä – laskuasemaa, ja tavurakennetta siten, että + merkitsee 

nousussa olevaa ja o laskussa olevaa tavua. Esimerkiksi Viidan runon ”Viisaat” (BE: 39) 

tavurakenteen kuvaus olisi seuraavanlainen: 

 

Kuin nuppineulan kärki 

on joka miehen järki. — 

Kunhan vain sen tyynyn saisi, 

johon neula uppoaisi! 

 o  +  o  +  o  +  o 

 o  +  o  +  o  +  o 

oo +  o  +  o  +  o 

oo +  o  +  o  +  o 

 

Runon metrinen pohjakaava voidaan sen sijaan esittää seuraavasti: 

–  +  –  +  –  +  – 

–  +  –  +  –  +  – 

–  +  –  +  –  +  – 

–  +  –  +  –  +  – 

Pohjakaavasta ilmenee, että runon neljä säettä ovat isometrisiä: jokainen säe alkaa laskulla  

( – ) ja päättyy laskuun, ja nousuja ( + ) on aina kolme. Kysymyksessä on siis kolminousuinen 

nouseva mitta. Säkeet ovat hyperkatalektisiä, so. viimeisen nousuaseman jälkeen on 

ylimääräinen laskuasema (nouseva mitta on täydellinen päättyessään nousuun). 

Tavurakenteen kuvauksesta puolestaan nähdään, että kahden viimeisen säkeen laskuaseman 

tavumäärä on eri kuin kahden ensimmäisen. Toisin sanoen kahden viimeisen säkeen alussa on 

jambin sijaan anapesti. 

Pyrin osoittamaan, että Betonimyllärissä runojen mitta, säkeistörakenteet ja riimitys 

ovat tärkeä osa runojen merkityskenttää, semanttista kokonaisuutta. Runon rakennepiirteiden 

perusteella voidaan tunnistaa myös runojen tai niiden osien tyylilaji, joka vaikuttaa runon 

tulkintaan. Tyylilaji eli moodi (en. mode) tarkoittaa sellaisia lajirepertuaariin kuuluvia sisällön 
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tai rakenteen piirteitä, jotka eivät ole lajityyppisidonnaisia, vaan voivat esiintyä niistä 

riippumatta.1 Historialliseen lajiin (ns. päälaji, jonka alle eri alalajit kuuluvat) verrattuna 

tyylilaji muodostuu pienemmästä joukosta lajipiirteitä tai tuntomerkkejä. (Esim. Brax 2001: 

119 ja Baldick 2008: s. v. mode.) Betonimyllärin runot eivät pääasiassa edusta muotonsa ja 

sisältönsä puolesta lyriikan historiallisia lajeja, pois lukien epigrammit eli iva- tai pikkurunot, 

jotka ovat usein satiirisia ja joille on luonteenomaista nasevuus, yllätyksellisyys ja nokkeluus 

(ks. Hosiaisluoma 2003: 201–202). 

 

 

1.2. Perinteisen ja uuden muodon välissä 

 

Metriset kysymykset Viidan kohdalla tekee erityisen kiinnostavaksi kirjailijan sijoittuminen 

kirjallisuushistorialliseen murrosvaiheeseen, jossa mitan merkitys runoudessa oli 

muuttumassa. Viitaa pidetään siirtymävaiheen t. välipolven kirjailijana2 (esim. Laamanen, 

2018: 13). Näillä nimityksillä viitataan sotienjälkeiseen runoilijasukupolveen, joka jatkoi 

mitallisen runon perinnettä pyrkien samalla modernisoimaan sitä. Runokielen uudistamisen ja 

sidonnaismitan väljentämisen olivat sotia edeltävässä kirjallisuudessa panneet jo alulleen 

Aaro Hellaakoski ja P. Mustapää, joiden viitoittamalla tiellä välipolvelaiset jatkoivat (Kunnas 

1981: 22, 46; Laitinen 1970: 94). Kai Laitisen (ibid.) mukaan ”Hellaakosken ja Mustapään 

työ oli tärkeä siirtymävaihe perinteellisen ja uuden runon välillä”. Välipolvenrunoilijoiden 

joukkoon Viidan ohella luetaan yleisesti muiden muassa Helvi Juvonen ja Juha Mannerkorpi. 

Mainituille runoilijoille on tunnusomaista väljästi mitallinen runous tai liike vapaan rytmin ja 

sidotun mitan välissä sekä siirtyminen perinteisestä runokielestä kohti proosamaisempaa 

kieltä, jossa esimerkiksi suositaan suoraa sanajärjestystä ja kartetaan lyhentymämuotoja. ( 

Esim. Enwald 2006: 11–14, 15, 335–338; Lankinen 2001: 17, 19–24.) 

Viidan esikoisrunokokoelmassa Betonimyllärissä vapaarytmisiä runoja ei ole lainkaan 

ja vapaamittaisetkin runot ovat vähemmistössä. Kuitenkin sidotun ja vapaan mitan sekä 

 
1 Moodeja voivat olla esim. koominen, satiirinen, pastoraali ja didaktinen (Baldick 2008: s.v. mode) 
2 Nimitystä ”välipolven kirjailija” käyttää ensimmäisenä Kai Laitinen (1965: 601), joka kuvailee Jorma 

Korpelaa seuraavasti: ”Korpela edusti kirjailijana välipolvea, jonka epäkiitollisena tehtävänä oli yhdistää vanhaa 

uuteen kuulumatta itse kumpaankaan.” Käsite välipolven runoilija on sikäli harhaanjohtava, että se antaa 

ymmärtää, että kyseessä olisi sotienjälkeisestä modernismista erillinen ilmiö, vaikka tosiasiassa se kuuluu tämän 

alle. Käsite on kuitenkin käyttökelpoinen silloin, kun sitä halutaan käyttää erotuksena toisesta sotienjälkeisen 

modernismin liikkeestä, johon usein viitataan 50-luvun modernismina. 



5 
 

skemaattisen ja epäskemaattisen riimityksen3 vuoropuhelu teoksessa on merkityksellistä. 

Sidottuakin mittaa käyttäessään Viita pyrkii yksilöllisiin ratkaisuihin, ja erilaiset 

muotoratkaisut ovat tutkimuksellisesti erittäin kiinnostavia. Pasi Lankinen (Lankinen, 2001: 

19) kuvailee näitä kysymyksiä seuraavasti: 

 

Kielen ja runouden metrinen kehitys voidaan nähdä osana koko kirjallisuudessa ja 

kielessä tapahtuvaa alituista liikettä ja muutosta. Yksittäisen runoilijan näkökulmasta 

kielen kulloinenkin metrisen systeemin kehitysvaihe luo sen kontekstin, jossa toimia, ja 

sen keinovarannon, jonka avulla runojaan hahmotella. Minkälaisia 

ilmaisumahdollisuuksia on tarjolla perinteen kautta ja miten niiden avulla tai niistä 

huolimatta voi omia sisäisiä tuntojaan ja mielenliikkeitään parhaiten sanoiksi saattaa? 

Metrinen systeemi ja sen uhkaava automaatio ahdistaa osaltaan runoilijoita etsimään 

uusia ratkaisuja, luomaan uusia rytmisiä malleja ja kokeilemaan kielen rajoja. 

 

Kun runomitasta tulee ehdollinen osa runon struktuuria, sen käyttäminen tai käyttämättä 

jättäminen on tietoinen valinta ja se voi saada uusia funktioita. Tarvittaisiin lisää tutkimusta 

siitä, millaisen roolin runomitat saavat sotienjälkeisessä lyriikassa ja millaisia erilaisia 

runomitan poetiikkoja tästä lähtökohdasta syntyy. Näihin kysymyksiin yritän tässä 

kokoelmassa vastata. 

Etenen tutkielmassani yleisestä runomittojen ja mittatyyppien esittelystä yksittäisiin 

runomitan kysymyksiin. Toisessa luvussa esittelen Betonimylläriä teoskokonaisuutena ja luon 

yleiskatsauksen sen metrisiin erityispiirteisiin. Käsittelen muun muassa sitä, mikä on eri 

mittatyyppien ja runomittojen edustuma teoksessa ja millä teos suhtautuu metriikan 

näkökulmasta aiempaan suomalaiseen mitalliseen runouteen. Kolmannessa luvussa käsittelen 

runomitan ja runon merkityksen yhteyttä ja analysoin tästä näkökulmasta runoa ”Alfhild”. 

Tarkastelun kohteena on erityisesti säkeen suunnan vaihtelu. Neljännessä luvussa käsittelen 

tavun laajuuden merkitystä Betonimyllärin runoissa ”Maailmanparantajalle” ja ”Mylly”. 

Näissä runoissa analysoin durationaalisen metriikan piirteitä ja niiden merkitystä. 

 

 

1.3. ”Olin ammattimies”: Betonimyllärin taustaa 

 

Olin betonimylläri sementtikeuhkoin 

ja hattureuhkoin, 

 
3 Skemaattinen riimitys tarkoittaa sitä, että runossa on jokin määrätty riimikaava, esim. AABB, ABAB, 

ABBA jne. 
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nenässä kuivunut kuona 

ja paidassa hiki. 

(BE, 82.) 

 

Työmaa. Likaa, hikeä. Ympärillä ”tehdaskaupunki suuri”. Betonimyllärin laajassa 

nimikkorunossa (BE 82–87) kuvataan elävästi rakennustyömaamiljöötä, sen ääni- ja 

hajumaisemaa sekä ihmisiä: kärräreitä, muurareita, vinssareita. Samaa aihepiiriä sivuaa myös 

runo ”Julku” (BE 80–81), jossa esiintyy ammattitermejä, kuten ”pönkä”, ”julku”, ”koksi” ja 

”lillinki”. Tässä rakennustyömaakontekstiin sijoitetussa allegoriassa runon puhuja samastuu 

julkuun eli rakenteita kannattelevaan tukipuuhun. 

 

Pönkien parvessa puutuvin polvin 

kannatan tonneja betoniholvin. 

Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, 

kytketty, kätketty julkujen kastiin. 

Roistojen sauhuin ja koksien katkuin 

yötä on aikamme tauotta jatkuin, 

lillinki palkeista päällemme valuu, 

mahdoton kahleista näistä on paluu. 

(BE, 81.) 

 

Viidan kuvakieli ammentaa todellisuudesta, jota lyriikassa harvemmin esitetään; 

Betonimyllärin julkaisuvuonna 1947 oli poikkeuksellista, että lyriikassa kuului työväenluokan 

ääni. Käytetty sanasto ja aiheisto sekä runokielen puheenomaisuus vetosivat yleisöön. Näin 

teoksen saamaa vastaan ottoa kuvailee Kai Laitinen (1981: 487): 

 

Betonimylläri herätti suurta huomiota: suomalaiseen lyriikkaan astui työmiehenä itsensä 

elättänyt mies, jonka käsissä perinteellinen runotyyli muovautui aivan uudennäköiseksi 

ja sai puhekielenomaista nasevuutta ja vauhtia. 

 

Rakentaminen – osana laajempaa luomisen teemaa – on keskeinen teema Viidan teoksessa, ja 

julkaisuajankohtaansa nähden myös ajankohtainen – elettiinhän sotienjälkeisessä Suomessa 

kiihkeää jälleenrakentamisen kautta. Sotakorvausten vuoksi metalliteollisuus tarvitsi lisää 

työläisiä ja teollisuuskaupunki Tampereen väkiluku kasvoi voimakkaasti.  

Sodanjälkeinen Tampere toimi myös kirjallisena keskittymänä: kaupungissa toimi niin 

sanottu Mäkelän piiri, johon Viidan ohella kuului muiden muassa Väinö Linna. On 
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merkillepantavaa, että useita kirjallisuuspiiriläisiä yhdisti työväentaustaisuus (ks. esim. 

Varpio 1975: 19). Kai Laitinen (1981: 543) vertailee tamperelaiskirjailijoiden, jotka edustivat 

pääasiassa realistista koulukuntaa, ja helsinkiläismodernistien lähtökohtia ja tavoitteita 

kuvaavasti: ”Tampereelta käsin monet modernin lyriikan kokeilut näyttivät helsinkiläisten 

joutavalta temppuilulta ja oman kansallisen pohjan puutteesta johtuvalta 

erikoisuudentavoittelulta”. Koulukuntien välisen jännitteen, tai jopa kiistan taustalla vaikutti 

ennen kaikkea työväentaustaisuuden ja modernismille leimallisen akateemisuuden 

vastakkainasettelu (ks. Laamanen 2018: 223–224). Paljonpuhuva on myös Viidan itsensä 

käyttämä ilmaus ”akateemiset kakarat”4, joka Erika Laamasen (mts. 221–224) tulkinnan 

mukaan viittaa juuri helsinkiläismodernisteihin. Mäkelän piiri kävikin eräänlaista 

kulttuurisotaa Helsingin akateemisia kulttuuripiirejä vastaan.  

Piirillä oli ohjelmallinen pyrkimys kirjallisuutemme uudistamiseen, tai 

”jälleenrakentamiseen”, ja toi kirjallisuuteen uudenlaista ajattelutapaa (mts: 77; Varpio 1975: 

149–150). Yrjö Varpion mukaan tämä heijastui erityisesti lyriikassa: 

 

[V]aikka valtaosa 1940-luvun lyriikasta olikin edelleen vanhojen perinteiden mukaisesti 

määrämittaista ja taitavasti riimiteltyä, lyriikka alkoi nopeammin kuin proosa osoittaa 

uudistumisen merkkejä. Syntyi vastavaikutus sodanedellisen ajan lyriikalle ominaista 

kielen runollisuuden vaatimusta kohtaan, ja runokieli alkoi arkipäiväistyä, lähetä 

puhekieltä. Runokielen uudistuminen ei ollut vain tekninen uudistus, vaan liittyi 

kirjoittajakunnan maailmankatsomukselliseen muutokseen: sodassa tuhoutuneiden 

arvojen tilalle oli löydettävä uusia. 

(Varpio 1973: 75.) 

 

Varpio (1973: 68) painottaa, että Viita oli ensimmäinen työläistaustainen ja työläisyyttä 

kuvannut lyyrikko, joka saavutti huomionarvoista suosiota. Tästä huolimatta Viitaa ei voida 

pitää ohjelmallisena työläiskirjailijana, eivätkä yhteiskunnalliset ongelmat ole keskeisessä 

asemassa hänen tuotannossaan. Sen sijaan niistä usein kuvastuu kirjailijan 

yhteiskuntakriittisyys (mts. 99). 

 

  

 
4 Runosta ”Luettavat laulujansa”, teoksesta Suutarikin suuri, viisas (1961). 
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2. TEOSKOKONAISUUDESTA JA RUNOMITOISTA 

 

Betonimyllärissä on kuusi osastoa, joita edeltävät kokoelman kaksi osastojen ulkopuolelle 

jäävää runoa ”Runo” ja ”Alfhild”. Niitä voidaan pitää kokoelman kehysrunoina (Laamanen 

2018: 192) tai jopa mottona ja omistuskirjoituksena, jotka on integroitu osaksi teosta. Näissä 

kahdessa runossa esitellään koko runokokoelman keskeistä metalyyristä ja 

elämänkatsomuksellista tematiikkaa. Esille tulevat esimerkiksi luomiseen ja 

henkilökohtaiseen uskoon liittyvät kysymykset. Näissä runoissa edustuvat myös kokoelman 

runomuodon kaksi päälinjaa: lyhyet, sidotut, määrämittaiset runot ja laveammat 

vapaamittaiset runot. Runot eroavat toisistaan tyyliltään, kompositioltaan ja rytmiikaltaan 

edustaen siten kokoelman muotokirjon kahta ääripäätä. ”Runossa” on vain neljä säettä, eikä 

siinä ole säkeistörakennetta. Mitta on nelipolvista trokeeta, säkeet ovat isometrisiä eli 

samanmittaisia ja runon riimikaava on ABBA. 

 

Kerran alla meren painon 

kuolintuska helmisimpun 

hiersi kiveen sädekimpun. 

Korvakoru nyt se vain on. 

(BE: 5.) 

 

Tyylilajiltaan ”Runo” ja Betonimyllärin muut lyhyet runot, joista suurin osa on edellisen 

tavoin nelisäkeitä, voidaan nimetä epigrammeiksi.  

”Runo”, kuten monet muut Betonimyllärin lyhyistä runoista, toimii allegoriana, jota 

voidaan pitää Viidalle ominaisena trooppina; ”Runossa” helmi on runo, ja runon 

luomisprosessi ja vastaanotto rinnastuvat helmien syntyyn ja käyttöön kulutusesineinä. 

”Runo” käsittelee runon artefaktiluonnetta: runot ovat lukijoilleen kuin koruja, jotka 

kiinnostavat vain kauneutensa vuoksi. Tämä näyttäytyy irvokkaana sitä tuskallista prosessia 

vasten, jonka runoilija joutuu käymään synnyttääkseen näitä helmiä. Tyyliltään tämä runo 

muistuttaa Otto Mannisen satiirisia runoja. Mannisen tyylillisiä kaikuja on havaittavissa 

epigrammaattisen tiiviissä muodossa, kiteytyneessä ilmaisussa ja nokkelassa riimittelyssä. 

Käsittelen aihetta lisää luvussa 2.3.  

Kehysrunoista toinen, ”Alfhild” on sitä vastoin pitkä, epäskemaattinen ja rytmiltään 

vapaa runo. Säkeistöjä tai säejaksoja on kolme: ensimmäinen ja viimeinen ovat laajuudeltaan 

viisi säettä, niiden väliin jäävä on 11-säkeinen. Suurin osa runosta on laskevaa mittaa mutta 

toisen säejakson lopussa säkeiden suunta vaihtuu nousevaksi. ”Alfhild” on runo runoilijan 
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äidistä, ja siinä käytetään myös uskonnollista tematiikkaa, joka on eräs keskeinen temaattinen 

linja kokoelmassa. Molemmat kehysrunot johdattelevat koko runokokoelman tematiikkaan. 

Uskonnolliset aiheet ja luomisen teema nousevat esiin yhä uudestaan. Betonimyllärissä eri 

tematiikat risteävät runosta runoon, ja näin ollen runojen merkitykset aukeavat lukemalla niitä 

toistensa valossa. Tässä mielessä Betonimylläriä voi käsitellä jonkinasteisena 

kokonaisteoksena. 

Betonimyllärin kaikki runot ovat mitallisia ja riimillisiä, osa tiukemmin, osa 

väljemmin. ”Runon” ohella esimerkiksi ”Kapina” ja ”Arvostelijalle” ovat tiukasti mitallisia, 

ja ”Alfhildin” ohella esimerkiksi ”Mylly” ja ”Luominen” väljästi mitallisia. Teoksen 

muodoltaan vapaimmissa runoissa vaihtelee säkeiden pituus ja runojalan laskuasemien määrä. 

Riimitys on epäskemaattista eikä runoissa ole säännöllistä säkeistörakennetta. Isossa osassa 

runoista säkeet ovat kuitenkin isometrisiä ja riimikaava sidottu. Esittelen Betonimyllärin 

mittoja laajemmin seuraavassa alaluvussa. 

Betonimyllärissä on paljon pituudeltaan eri mittaisia runoja. Lyhyimmät ovat vain 

neljän säkeen mittaisia, pisimmät monisatasäkeisiä. Runot jakautuvat pituutensa puolesta 

teoksen kuuteen osastoon melko tasaisesti, joskin joitakin tendenssejä on havaittavissa. 

Runoista pisimmät, jotka ovat pituudeltaan yli 50-säkeisiä, sijoittuvat runokokoelman 

kolmeen viimeiseen osastoon. Kaksi pisintä runoa sisältyvät kumpikin viidenteen osastoon, 

joka onkin säemääräältään selvästi Betonimyllärin laajin. Runoista lyhimmät, 4–8-säkeiset, 

sijoittuvat pääasiassa runokokoelman kolmeen ensimmäiseen osastoon, ja erityisesti 

kolmannessa osastossa niiden osuus on korkea; kolmas osasto on Betonimyllärissä 

säemäärältään lyhin, vaikka runoja siinä on lukumääräisesti eniten. Seuraavasta kuviosta on 

nähtävissä eri pituisten runojen osuudet. 
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Keskimittaisia ja lyhyitä runoja runokokoelmassa on miltei yhtä suuri määrä: edellisiä 22 ja 

jälkimmäisiä 21 kappaletta. Pitkiksi luokittelemiani runoja on sen sijaan yhteensä vain neljä 

kappaletta. Tästä huolimatta nämä neljä runoa muodostavat peräti 51 % koko 

runokokoelmasta typografisissa säkeissä laskettuna. 

Eri osastoilla on myös temaattisia painotuksia. Ensimmäisessä osastossa hallitseva 

teema on uskonto, ja siihen sisältyvät esimerkiksi runot ”Sielunpaimen”, ”Kirkonmeno”, 

”Evankeliumi” ja ”Rukous”. Toiseen osastoon sisältyvät runokokoelman 

yhteiskunnallisimmat runot, joiden aihepiiriä kuvaavat hyvin runojen nimet, kuten ”Sota”, 

”Johtaja”, ”Victoria”, ”Maailmanparantajalle”, ”Vallankumous” ja ”Kapina”. Kolmannessa ja 

neljännessä osastossa ei ole samalla tavalla yhtä, helposti nimettävää aihepiiriä tai 

tematiikkaa. Neljännessä ja viidennessä osastossa esiin nousevat erityisesti 

maailmankatsomuksellisia kysymyksiä käsittelevät runot. 

 

 

2.1. Betonimyllärin mitoista 

 

Mitalliset säkeet voidaan jaotella nouseviin ja laskeviin sen perusteella, missä järjestyksessä 

painolliset ja painottomat tavut niissä vuorottelevat. Betonimylläri edustaa mitallisessa 

taidelyriikassamme vähemmistöä mitä säkeiden suuntaan tulee: suomenkielisessä lyriikassa 
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nousevat mitat näet ovat laskevia huomattavasti yleisempiä (Leino 2002: 201, 251) mutta 

Betonimyllärissä laskevan mitan osuus on kuitenkin peräti 84 %5 (ks. kuvio 2).  

 

Nouseva mitta ja runokielelle tyypilliset käänteinen sanajärjestys ja lyhentymämuodot ovat 

ilmiöinä tiukasti toisiinsa sidottuja: jälkimmäinen on suuressa määrin seurausta edellisestä. 

Nousevan mitan aikaansaamiseksi on pitkäsanaisessa suomen kielessä tavallista sijoittaa 

säkeiden alkuun yksitavuisia sanoja, jotka yleensä ovat joko niin sanottuja kieliopillisia sanoja 

(partikkeleita, apuverbejä, persoona-, demonstratiivi- tai relatiivipronomineja, konjunktioita 

jne.) tai sanojen lyhentymämuotoja. Oireellista onkin, että laskevaa mittaa suosivassa 

Betonimyllärissä syntaksi on usein hyvin lähellä tavallista kieltä, toisin kuin perinteisessä 

runokielessä. 

Viidan teos suosii proosamaista tai puheenomaista ilmaisua, mikä on eräs 

modernistisen lyriikan keskeinen piirre.  Runokielelle leimallinen loppuheittoisuuskin – 

suomen kielen jambimittaa sujuvoittava keino – on Betonimyllärissä vähäistä, miltei 

olematonta, ja se toimii tyylikeinona. Loppuheittoisia muotoja löytyy kyllä satunnaisesti sieltä 

täältä. Käytännössä runojen satunnaiset lyhentymämuodot ovat paria poikkeusta (esim. 

persoonapronominit ma ja sa6) lukuun ottamatta selvästi puhekielisellä kannalla: kolmannen 

persoonan lyhentynyneitä imperfektimuotoja, kuten ties, siunas, konttas7, on löydettävissä 

useasta eri runosta kautta linjan; olla-verbin puhekieliset muodot oon8 ja oot9 esiintyvät 

parissa eri runossa; yksikön kolmannen persoonan negatiivinen konditionaali lyhentyy kerran 

muotoon luulis10; toisinaan yksikön toisen persoonan omistusliite lyhentyy jne. Runot 

vaikuttaisivat noudattavan periaatetta, että vain puhekielessä yleisesti käytetyt lyhentymät 

ovat hyväksyttäviä – ja nekin vain kohtuullisissa määrin. Yksi runo kuitenkin poikkeaa tästä 

periaatteesta. Runossa ”Rukous” käytetäänkin yllättäen teennäisiä, taidelyriikan 

konventioiden mukaisia lyhentymiä min ja miss’, joista jälkimmäinen on vieläpä koko teoksen 

ainoa muoto, jossa lyhentymä osoitetaan heittomerkillä. 

 

 

 

 
5 Säkeiden kokonaismäärä Betonimyllärissä on 1 191, joista mitaltaan laskevia on 995. Kaikki tässä 

luvussa esitetyt graafiset kuviot perustuvat laskelmiini, joihin voi tarkemmin tutustua Liitteessä 1. 
6 (BE: 11, 69.) 
7 (BE: 12, 13, 28.) 
8 (BE: 57–58.) 
9 (Esim. BE: 99.) 
10 (BE: 67.) 
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[ − − ] 

ja min tehnyt vaimoni lie mun, 

minun tähteni teki hän sen, − 

[ − − ] 

Oi, puhu Jumala taivaan, 

miss’ ikinä lienetkin! 

(BE: 16–17.) 

 

Tällaisten lyhentymämuotojen epätavanomaisuus tekee niistä kohosteisia, ja niiden käyttö 

selittyy pyrkimyksellä mukailla jotakin tiettyä tyylilajia, tässä tapauksessa ylevää 

uskonnollista lyriikkaa, psalmirunoutta tai hengellistä hymnirunoutta11. Runon nimi ”Rukous” 

viittaa myös lajityyppiin. Lyhentymämuodon ja jambimitan voidaan katsoa kuuluvan 

lajikonventioon, kuten myös apostrofin eli poissaolevan puhuttelun. Lyyrinen runokieli 

kuuluu sinänsä kyllä Viidan tyylivalikoimaan, mutta se ei ole neutraali valinta. Lyyrisen 

runokielen tehtävää Viidan runoudessa on tarkastellut Erika Laamanen (Laamanen 2018: 58): 

 

Lyyrisyys on Viidalla joka tapauksessa kohosteista. Se on tarkoituksenmukaista; 

mainituissa runoissa [”Nerous”, ”Tomu”, ”Rukous” ja ”Maailmankaikkeus”] 

apostrofeilla ja hyperbolalla on selkeästi oma roolinsa, eli ne eivät sovellu kaikenlaisten 

aiheiden ilmaisuvälineeksi. Lyyrisyys saa Viidalla toisaalta helposti ironisia sävyjä. 

Erityisesti tapauksissa, joissa lyyrinen kieli ilmaisee puhujan kurottumista kohti 

ulkopuolista transsendenssia, ironisuuden vaikutelma vahvistuu. 

Trokeemittaa ja arkisempaa ilmaisua suosimalla Viita ottaa etäisyyttä keinotekoisen 

runokielen perinteeseen tai jopa irtisanoutuu siitä; Kai Laitinen (1958: 222) kutsuu Viitaa 

”puhekielen lyyrikoksi” verraten tätä venäläiseen Vladimir Majakovskiin. Hannu Launosen 

(1988: 24) näkemyksen mukaan Viidan ”[r]unojen, jopa määrämittaisten ja 

loppusoinnullisten, sanajärjestys on hämmästyttävän luonteva”. Mirjam Polkunen kuvailee 

siirtymää perinteisestä modernistiseen lyriikkaan seuraavasti: 

 

Uuden rytmiikan perustaksi tuli puhuttu kieli [ – – ]. Germaanisten mittojen sovellusten 

hätäratkaisut, syntaktiset ja sanalliset väkivaltaisuudet – jotka vähitellen olivat 

kanonisoituneet proosaa korkeamman ’runokielen’ tunnuksiksi – hävisivät tai jäivät 

todistamaan runoilijan kielitajun puutetta. Kaiken kaikkiaan rytmin uudistaminen 

’suomenvaltaiseksi’ oli modernismin ehkä pysyvämerkityksisin saavutus. 

 
11 Eronteko psalmien ja hymnien välillä ei ole yksiselitteinen (ks. Tieteen termipankki 30.6.2021: 

Kirjallisuudentutkimus: hymni). 
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Tähän runokielen uudistamisprojektiin suomalaisessa lyriikassa osallistui Viitakin. Hänen 

onnistui uudistaa mitallisen runon poljentoa siten, että kielelle ei tarvitse tehdä väkivaltaa. 

Silmiinpistävimpiä metrisiä piirteitä Betonimyllärissä on daktyylimitan runsaus. 

Leinon (1982: 178) kvantitatiivisen mittatyyppianalyysin perusteella kaksilaskuiset 

mittatyypit, anapestiset ja daktyyliset mitat, ovat suomen kielessä harvoin käytettyjä12. 

Betonimyllärissä daktyylisäkeet ovat varsin tavallisia: 30 % kaikista säkeistä (ks. Kuvio 3) ja 

36 % kaikista laskevista säkeistä on daktyylisiä13. Vaikka trokee on selvästi yleisin 

Betonimyllärissä esiintyvistä mittatyypeistä 47 % osuudellaan enemmän huomiota herättää 

juuri daktyylimitan hyödyntäminen tässä laajuudessa. Voitaneen jopa väittää, että daktyyli on 

runokokoelman kaikista mittatyypeistä sille kaikkein leimaa-antavin, daktyylinen mitta 

nimittäin kuuluu yleisesti ottaen lyriikkamme marginaaliin, kun taas Betonimyllärissä se 

näyttelee trokeen rinnalla pääosaa. 

 

Daktyylin erityisasemaa kuvaakin hyvin se, että Betonimylläriin sisältyy peräti täysin 

holodaktyylinen runo ”Vallankumous”, kuten Markku Toivonen (2019: 79) osoittaa. Toivosen 

(ibid.) mukaan tällaiset runot ovat suomen kielessä harvinaisia. Pääpainolliset tavut olen 

merkinnyt kursiivilla. 

 

Monttunsa reunalla metsikön takana 

silmillä likainen liina tai lakana 

+ oo  + oo  + oo  + oo 

+ oo  + oo  + oo  + oo 

 
12 Nimenomaan suomenkielisen runouden tavallisimmassa, dynaamisessa mittasysteemissä 

daktyylimittaa esiintyy harvanlaisesti. Durationaaliseen mittasysteemiin perustuvan klassisen runouden 

tunnetuin mitta kuitenkin on juuri daktyylinen heksametri, johon esimerkiksi Homeroksen eepokset on laadittu. 
13 Daktyylisäkeiden suurta määrää selittää ennen kaikkea se, että runokokoelman pisin runo ”Mylly” on 

kirjoitettu daktyylimitassa.  
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»Eläköön vapaus!” huusi mies. 

 

Kaupungin torilla lippujen juurella 

puheensa lopetti aatteella suurella 

»Eläköön vapaus!” – uusi mies. 

(BE: 33) 

+ oo  + oo  + oo 

 

+ oo  + oo  + oo  + oo 

+ oo  + oo  + oo  + oo 

+ oo  + oo  + oo 

 

Säkeistöjen kaksi ensimmäistä säettä ovat nelinousuisia ja säkeistöt päättyvät 

kolminousuiseen säkeeseen. Viimeisen, kolminousuisen säkeen voisi tulkita myös trokee-

daktyylisena, jos sana vapaus tulkitaan kaksitavuiseksi. Betonimylläristä löytyy toinenkin 

tapaus, jossa saman sanan taivutusmuoto ei runomitan perusteella sisällä diftongia: Runo 

”Kapina” (BE: 34–36) alkaa säkein ”Nuoren riuskan urosluteen / mieli paloi vapauteen.” Jotta 

”urosluteen” ja ”vapauteen” sointuisivat keskenään, on jälkimmäisen sanan tavutuksen oltava 

va-pa-u-teen. Runossa ”Vallankumous” tapaus ei ole yhtä yksiselitteinen, mutta Toivosen 

holodaktyylitulkinta on täysin mahdollinen. Holodaktyylitulkinnan puolesta puhuu myös se, 

ettei runon sisältö tai muutkaan tekijät viittaa daktyylisen rytmin katkeamiseen.  

Toivonen (2019: 79) kuvailee daktyyliä luonteeltaan muun muassa ”eteenpäin 

rynnistäväksi” ja lisää, että ”daktyylin sävy voi olla juhlava, vakuuttava, julistava, ylpeä, 

mahtipontinenkin”. Runossa ”Vallankumous” on helppo havaita, että daktyylimitalla on 

haettu juuri kuvatun laista efektiä; sen ”eteenpäin rynnistävä” rytmi tehostaa vaikutelmaa 

päättäväisestä pyrkimyksestä vallankumoukseen. Toisaalta julistuksenomainen sävy tukee 

runon sisältöä; sekä ”monttunsa reunalla” teloitettava vallankumouksellinen että torilla 

”lippujen juurilla” puhetta pitävä voittaja julistavat ”Eläköön vapaus!”. 
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Koko teoksessa holodaktyylisäkeitä esiintyy huomattavan paljon: 18 % kaikista 

daktyylisäkeistä on holodaktyylisia (ks. Kuvio 4). Riimirunoudessa holodaktyylisäkeiden 

käyttö vaikuttaa myös riimitykseen: tyypillisten maskuliinisten ja feminiinisten riimien14 

sijaan esiintyy myös kolmitavuista daktyyliriimiä. Tällaiset monitavuiset soinnut, kuten myös 

pitkät riimisarjat, kuuluvat ennen kaikkea parodiseen tyyliin (Launonen 1984: 73). 

Betonimyllärissä daktyyliriimejä ja jopa riimisarjoja käytetään kuitenkin runoissa ja runojen 

osissa, joita ei voida pitää parodisina. Esimerkiksi runossa ”Alfhild” on useampi 

daktyyliriimi, vaikka runo on tyyliltään suorastaan harras. 

Äidit vain, nuo toivossa väkevät, 

Jumalan näkevät. 

[ – – ] 

Siellä he kulkevat tähtien rivissä 

[ – – ] 

ettemme loukkaisi Pispalan kivissä 

[ – – ] 

viipyvät äänet nuoruudenmuistoissa 

morsiusparina Tampereen puistoissa – 

[ – – ] 

(BE: 6–7.) 

 

Kokonainen nelinkertainen daktyyliriimisarja sisältyy puolestaan runoon ”Mylly” (BE: 92–

108), josta löytyy seuraava nelisäkeinen holodaktyylijakso: 

Himojen, halujen ylevöityminä 

hanojen hinku ja rautojen ryminä, 

kellojen raivo ja pyörien jyminä 

humisee, rämisee kulttuurikyminä! – 

(BE: 107) 

Molemmissa esimerkeissä daktyyli vahvistaa runojen retorista vaikuttavuutta, eikä koomista 

vaikutelmaa synny.  

Viidan runomuodolliset ratkaisut ovat usein kielilähtöisiä. Romaanissaan Entäs sitten, 

Leevi (1981: 100) Viidan alter egoksi tunnistettava päähenkilö Leevi toteaa: ”Hyvä runo on 

hyvää kieltä.” Viidan kielisuhdetta valottavat myös monet hänen mietelauseensa vuonna 1961 

julkaistussa runokokoelmassa Suutarikin suuri, viisas (1961). Mainitussa kokoelmassa Viita 

esittää muun muassa seuraavanlaisen ajatuksen: ”Runoutemme, kiittää tulee, on toistaiseksi 

 
14 Maskuliininen riimi tarkoittaa yksitavuista ja feminiininen riimi kaksitavuista loppusointua. 
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vajaanäyttöistä, ja tästä johtuu, että ns. runokieli käsitetään suomea suppeammaksi” (mts. 96). 

Kielilähtöisyys on tärkeä näkökulma pohdittaessa näin yllättäviä metrisiä ratkaisuja. Itse 

tulkitsen Betonimyllärin runsasta daktyylipitoisuutta ennen muuta pyrkimyksenä uudistaa 

runokieltä. Perinteisessä taidelyriikassa, kuten mainitsen edempänä, daktyyliä käytetään 

vähänlaisesti. Tämä on hieman yllättävää siihen nähden, että kielessämme kolmitavuisia 

sanoja on varsin runsaasti. Daktyylimitan syrjiminen tai sen käyttäminen vain määrätyissä 

tyylilajeissa on väkisinkin osasyy siihen, että runokieli on ”suomea suppeampi”. 

Betonimylläri ikään kuin osoittaa, että daktyylia voi käyttää lyriikassa luontevasti – myös 

ilman parodisia ulottuvuuksia.   

 

 

2.2. Betonimyllärin metriset periaatteet 

 

Mittasysteemit voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, syllabisiin ja prosodisiin. Syllabisessa eli 

laskennallisessa mittasysteemissä runomitta perustuu tavujen tai morien15 sidotulle 

lukumäärälle. Esimerkiksi japanilaiset runotyypit haiku ja tanka perustuvat syllabiseen 

mittaan. Prosodiset eli poljennolliset mittasysteemit puolestaan perustuvat eri laatuisten 

tavujen vaihtelulle. Tällaisia metrisesti merkityksellisiä laadullisia ominaisuuksia voivat olla 

tavun pituus, paino tai tooni. On mahdollista, että jokin mittatyyppi perustuu sekä tavuluvulle 

että tavun prosodisille ominaisuuksille. Joissakin sekatyyppisissä mitoissa, kuten 

kalevalamitassa tai Mannisen ja Koskenniemen soveltamissa klassisissa mitoissa, 

huomioidaan sekä tavun paino että pituus (esim. Toivonen 2019: 150). 

Betonimyllärin runot ovat mitallisia ja edustavat dynaamista mittasysteemiä, joka on 

prosodinen mittasysteemi, jossa mitta perustuu tavujen painosuhteille. Pääperiaate on, että 

runojalan nousussa on painollinen tavu ja laskuasemassa mittatyypin mukaan yksi tai useampi 

painoton tavu. Käytännössä kuitenkin tavun hyväksyttävyys nousu- tai laskuasemaan riippuu 

tavun vahvuudesta eli prominenssista. Se, onko jokin tavu tulkittava vahvaksi vai heikoksi, 

riippuu puolestaan ympäröivien tavujen laadusta (ks. Leino 1982). Pentti Leino (mt.) on 

analysoinut tavujen vahvuussuhteita suomalaisessa runoudessa ja laatinut havaintojensa 

pohjalta listan suomen kielen metriikan prominenssisäännöistä; Leinon määrittämät 14 

 
15 Mora on tavun pituuden mittayksikkö. Kvantiteetiltaan lyhyt tavu esimerkiksi käsittää yhden moran, 

pitkä tavu puolestaan voi käsittää kahdesta kolmeen moraa. Esimerkiksi klassinen kreikka ja japani ovat 
morakieliä. Metriikassa morat ilmenevät erityisesti siten, että yksi pitkä kaksimorainen tavu vastaa kahta 
lyhyttä yksimoraista tavua. 
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prominenssisääntöä kuvaavat sitä, millaisin ehdoin tavu voi olla prominentti (ks. mts. 331–

332). 

Runokokoelmassa on sekä sidottua että vapaata mittaa. Sidotulla mitalla tarkoitetaan 

sitä, että säkeen nousujen lukumäärä ja laskuaseman tavuluku ovat runomitan ja runomuodon 

tiukasti sanelemia. Vapaalla mitalla puolestaan tarkoitetaan sitä, että nousujen määrä säkeessä 

ja tavujen määrä laskuasemassa voivat vapaasti vaihdella. Vapaamittaiselle runolle on 

tyypillistä, että säkeiden tavuluku vaihtelee. Runon sidoksisuuden asteeseen vaikuttavat myös 

riimityksen ja säkeistörakenteiden säännöllisyys; kaikkein sidoksisimmissa runoissa säätely 

ulottuu myös säkeistömuotoon, jonka mukaan määräytyvät säemäärä ja riimikaava. 

 Betonimyllärissä on dynaamisen mittasysteemin ohella myös durationaalisia piirteitä, 

jotka ilmenevät runoissa ”Maailmanparantajalle” (BE: 32) ja ”Mylly” (BE: 92–108). Nämä 

runot perustuvat dynaamiseen systeemiin mutta ne noudattavat myös durationaalisia 

periaatteita. Näitä kysymyksiä tarkastelen lähemmin luvussa 4. 

 

 

2.3. Betonimyllärin mitat suhteessa traditioon 

 

Viidan poetiikka peilaa itseään aiempia runousoppeja ja -käsityksiä vasten ja käy dialogia 

aiemman kirjallisuuden kanssa, mihin ovat kiinnittäneen huomiota pitkän linjan Viita-tutkija 

Yrjö Varpio (1973: 97–98, 106–107; 2016: 24–25) ja etenkin Erika Laamanen (2018: 49–50), 

joka tutkii väitöskirjassaan Viidan runouden metalyyrisyyttä ja myös sitä, millä tavalla Viita 

käsittelee runoissaan suhdettaan traditioon. Viidan runouden tekstienvälinen dialogi ei 

tapahdu vain sisällön tasolla, esimerkiksi metalyyrisen tematiikan kautta, vaan ilmenee yhtä 

lailla myös runomuodossa, kuten käytetyissä riimeissä ja mitoissa. 

Viidan runoudessa on ilmeisiä vaikutteita perinteisestä runoudesta. Viitaa ja muita 

välipolven runoilijoita pidetään Aaro Hellaakosken ja P. Mustapään linjan jatkajina, mutta 

yksi oleellinen ero näiden kahden sukupolven välillä on: suhde runotraditioon, kansalliseen ja 

kansainväliseen. Maria-Liisa Kunnas (1981: 23) kirjoittaa Hellaakosken runoudesta: ”Vaikka 

Hellaakoski pyrkikin tietoisesti uusiin muotoihin, hän toisaalta yhtä tietoisesti rakensi Leinon, 

Siljon, Sarkian ja Kailaan luomalle perinteelle.” Hellaakoskea inspiroivat myös keskiajan ja 

uuden ajan alun runous, kansanrunous sekä modernit taidevirtaukset, erityisesti 

ekspressionismi ja kubismi (mts. 22; Pulkkinen 2017: 61–62). Pauli Tapio (2014: passim) 

osoittaa P. Mustapään mittoja käsittelevässä väitöskirjassaan, että tämä on hyvin 
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perinnetietoinen mitankäyttäjä. Molemmat runoilijat edustuvat akateemista tradition 

tuntemusta, erityisesti P. Mustapää antiikkiviittauksineen. Viitaa taas voisi kutsua siinä 

mielessä itseriittoiseksi, ettei hän käytä vakiintuneita runomuotoja eikä vaikuta seuranneen 

kansainvälisiä virtauksia. Hänen lähtökohtansa on yksilöllinen ilmaisu. 

Betonimyllärin runoissa mitta on usein tyylikeino, joka on kiinteässä 

vuorovaikutuksessa runon merkityksen kanssa. Niinpä teoksen mittarepertoaari on 

monipuolinen; joka runossa on omat yksilölliset metriset ratkaisunsa. Mitan ja sen, mitä 

runossa sanotaan, vuorovaikutus perustuu suurelta osin mitan ehdollisuudelle: sen 

käyttäminen ei ole itseisarvo, vaan sen tulee palvella kulloistakin runoa. Seuraavassa luvussa 

käsittelen tarkemmin niitä tapoja, joilla runomitta merkityksellistyy käsiteltävässä 

runoteoksessa.  

Yksilöllisen ilmaisun ohella Betonimyllärin runoissa on havaittavissa pyrkimys pois 

erinäisistä runokielen konventioista ja niissä pyritään esimerkiksi suoraan sanajärjestykseen, 

lyhentymämuotojen karttamiseen ja arkisempaan kielenkäyttöön. Perinteisen runokielen 

piirteet liittyvät elimellisesti runomitan asettamiin vaatimuksiin. Runokielen ja säännöllisen 

mitallisen runouden suhdetta on kuvaillut muun muassa Pauli Tapio (Tapio 2014:100) P. 

Mustapään runomittoja käsittelevässä pro gradu -työssään. 

 

Ollakseen merkityksellistä ja koherenttia säännöllisen mitallinen runo siis joutuu 

tekemään väkivaltaa tavalliselle kirjakielelle. Tämän väkivallan tuloksena on sellaisia 

kielellisiä ilmiöitä, joita ei juuri esiinny mitallisen runouden ulkopuolella. Mitat ovat 

ainakin jossain määrin yleiseurooppalaisia runouden ilmiöitä, mutta jokainen kieli 

sopeuttaa ne käyttöönsä tavallaan. Niinpä sanapainoon perustuva mitta on synnyttänyt 

Suomessa oman runokielensä, joka asultaan poikkeaa monin tavoin niin yleiskielestä 

kuin aikaisemmin vallalla olleesta, tavupituuteen perustuvasta kalevalamitasta. 

 

Mustapään väljästi mitallisissa runoissa tällainen runokieli palvelee lähinnä tyylikeinona 

(emt.). Sama piirre on ominainen myös Viidalle, joka omien sanojensa mukaan oli Mustapään 

runoutta lukiessaan oivaltanut, että ”voi kirjoittaa aivan tavallisestikin, omavaltaisesti, 

suomen valtaisesti”16. Käytettyihin runomittoihin ”suomen valtaisuus” heijastuu muun 

muassa siten, että Betonimyllärissä laskevat runomitat ovat nousevia paljon yleisempiä. 

Viidan voidaan katsoa suhtautuneen torjuvasti sellaiseen runokieleen, jonka syntyyn 

nousevien mittojen suosiminen on vaikuttanut vahvasti. Tällaista poleemista suhtautumista 

perinteiseen runokieleen ja koko siihen runouskäsitykseen, johon se on kytköksissä, ilmentää 

 
16 Kaasalainen 1966/2008: 28. 
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hyvin kaksisäkeistöinen runo ”Nerous”, minkä Erika Laamanen (2018: 56–58) on 

ansiokkaasti osoittanut. Runossa puhuja käy dialogia ”muuan kaunosielun” kanssa, joka 

vetoaa apostrofisesti ”nerouteen”. Sen alkuperäksi ”kaunosielu” nimeää taivaan ja vertaa sitä 

taivaalta iskeviin salamoihin: 

 

»Oi nerous», – näin muuan kaunosielu sanoi sen – 

»oot juurta taivaallista ylhän sähkömyrskyn sala- 

main!» 

(Be: 79.) 

Laamanen (mts. 55) havaitsee, että näissä lainausmerkkeihin laitetuissa ”kaunosielun” 

lausumissa säkeissä ylevää ja lyyristä tyyliä käytetään liioitellen. Hänen mukaansa tähän 

viittaavat mainittujen piirteiden ohella toisto: ”taivaallinen”, ”ylhä sähkömyrsky” ja ”salamat” 

viittaavat samaan asiaan, joten säe on luonteeltaan tautologinen ja informaatioköyhä, mikä 

piirre Laamasen mukaan onkin runossa kritiikin kohteena; kirjailija itse päinvastoin pyrkii 

tiiviiseen sanontaan ja toistojen karttamiseen. Laamanen (mts. 56–57) tulkitsee, että 

”kaunosielu” on parodia V. A. Koskenniemen tyylistä; Koskenniemessä ja 

”koskenniemeläisyydessä” ruumiillistui sodanjälkeiselle runoilijasukupolvelle kaikki 

sellainen, mistä haluttiin päästä eroon. 

Runon puhuja asettuu eri kannalle nerouden luonteesta runon toisessa säkeistössä. 

Ensinnäkin runon puhuja on eri mieltä nerouden taivaallisesta alkuperästä, mutta toisekseen 

on myös hänen käyttämänsä rekisteri erilainen. Puhetapa on maanläheisempi, vaikka tyyli 

onkin jossain määrin runollisen ylevä: 

– Ei. Nerous on puutostauti mullan janoisen, 

vain sisar kyyneleitten mustan ahdistuksen vala- 

main. 

(BE: ibid.) 

 

Nousevan jambisäkeen ensimmäiseen laskuun, jossa tavallisesti esiintyy jokin grammaattinen, 

merkitysköyhä sana, sijoittuu kokonainen lause, paljonpuhuva ”Ei.” Samalla kun se kieltää 

”kaunosielun” esittämän näkemyksen neroudesta asettuu se myös oppositioon edellisen 

säkeistön aloittavan semanttisesti tyhjän oi-interjektion kanssa, jolla ainoastaan ilmaistaan 

puhuttelun kohde. Runossa tapahtuu tyylillinen asennonvaihdos: juhlallisen, ylevän esityksen 

sijaan tyyli on toisessa säkeistössä arkinen, ja runokielisestä rekisteristä siirrytään lähemmäs 
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yleiskielistä rekisteriä. Tämä on linjassa myös sen kanssa, mitä runon puhuja esittää nerouden 

luonteesta: neroudessa ei ole mitään ”ylhää” ja ”taivaallista”, päinvastoin sitä luonnehditaan 

”puutostaudiksi” ja ”mustaksi ahdistukseksi”. Yläilmoista palataan maan kamaralle, ”mullan 

janoisen”, ja juhlallisesta korukielestä siirrytään toteavan arkiseen tyyliin. 

Runossa on mielestäni syytä kiinnittää huomiota myös typografiaan; säe on niin pitkä, 

että se on täytynyt katkaista, ja sanojen ”salamain” ja ”valamain” viimeinen tavu on jaettu eri 

riville. Tällainen ratkaisu tuo mieleen ennen kaikkea eräät Kaarlo Sarkian runot, joissa 

riimisana on eri rivillä kuin muu säe johtuen säkeen pituudesta. Sivulle mahtumaton säe 

alleviivaa runon kielteistä asennoitumista liikasanaista runoutta kohtaan; ”kaunosielun” 

tautologinen ilmaisutapa ja tarpeettomien sanojen käyttö menee niin pitkälle, että sivun 

marginaalit tulevat vastaan.  

Myös runossa käytetty mitta on syytä panna merkille. ”Nerous” edustaa jambista 

mittaa, jota runokokoelmassa ei liiemmälti esiinny (ks. Kuvio 3, s. 15). Nousevan mitan 

myötä joudutaan turvautumaan eräisiin runokielen kielellisiin konventioihin: ”kaunosielun” 

puhuessa ensisäkeen alkuun osuu kliseinen oi-interjektio, joka sinänsä merkityksettömänä 

sanana edustaa täydellisesti sitä, kuinka kielellinen luontevuus kärsii runomitan vaikutuksesta. 

Säkeenalkuinen interjektio on lähinnä täytesana, jolle ei ole runon merkityksen kannalta 

tarvetta – se on siinä yksinomaan mitan vaatimuksesta. Myös seuraavan säkeen aloittava 

”oot” kuuluu tässä runossa saman ilmiön piiriin: säkeenalkuiseen laskuasemaan tarvittava 

yksitavuinen sana saadaan aikaiseksi olla-verbin yksikön toisen persoonan 

lyhentymämuodolla oot. Katson runon ”Nerous” olevan avainasemassa, kun halutaan 

ymmärtää Betonimyllärin poetiikkaa; runoissa on usein pyrkimys tiiviiseen ja tarkkaan 

ilmaisuun, ja ilmaisun luontevuus menee mitan edelle.  

Kieleen kohdistuvaa väkivaltaa voisi välttää luopumalla yksinkertaisesti sidotusta 

mitasta. Viidan teos kuitenkin suhtautuu sidottuun mittaan silmiinpistävän kahtalaisesti: 

Silloin kun kokoelman runot ovat säännöllisiä ja kaavamaisia, ovat ne sitä korostuneesti. 

Muussa tapauksessa mitallisuus on selkeästi perinteistä runoutta väljempää. Esimerkiksi 

erittäin säännöllisestä ja kaavamaisesta runosta käy ”Sota”, joka kuvaa sodan älyttömyyttä 

yksilön näkökulmasta: 

 

Aikansa aattein 

routaan ja rautaan – 

valtion vaattein 

ampumahautaan. 

Kunnian tähden 
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suorana seistä – 

narrien nähden 

uhmata peistä. 

 

Terästä syytää 

täydeltä taivaan – 

taivaalta pyytää 

armoa vaivaan. 

Ikeestä jostain 

hengen ja hurmeen 

vapaaksi ostain 

nukkua nurmeen. 

(BE: 23–24.) 

 

Runossa on kaksi rakenteeltaan identtistä säkeistöä, ja jokainen graafinen säe on isometrinen: 

ne koostuvat peräkkäisestä daktyylistä ja trokeesta17. Parittomat ja parilliset säkeet riimittyvät 

keskenään muodostaen vuororiimeistä koostuvan kaavan ABABCDCD. Lisäksi lähes joka 

säkeessä on alkusointu. Verrattuna perinteiseen mitalliseen runouteen ”Sota” on selvästi 

kaavamaisempi ja rytmiltään monotonisempi; vanhan polven muototaitureiden kynästä ei 

tämän kaltaisia tuotoksia juuri syntynyt, sillä taidokkaat runokompositiot pyrkivät 

automatisaation välttämiseen, ellei kyseessä ole esimerkiksi parodinen runo. 

”Sota” on edustava esimerkki siitä, kuinka mittaa on mahdollista käyttää runon ja sen 

sanoman ehdoin. Runo kuvaa kuuliaisia, suorassa seisovia sotilaita. Sama kuvastuu myös 

runon muodossa, jossa runorivit toisensa perään noudattavat tiukkaa muotokuria. Runon rytmi 

marssittaa sotilaita vääjäämättömästi eteenpäin, vaikka ”[t]erästä syytää / täydeltä taivaan”. 

Lisätason runon merkitykselle tuo daktyylin ja trokeen muodostamat säkeet. Klassisessa 

traditiossa mainittu rytmikuvio on tyypillinen esimerkiksi daktyyliselle heksametrille ja 

niinpä se assosioituu herkästi eeppiseen tai herooiseen runouteen. Tämä mielleyhtymä 

vahvistaisi runon ”Sota” ironista tapaa kuvata sota. Yksilöt ovat ”aikansa aatteiden” uhreja, 

jotka kohtaavat loppunsa ”valtion vaattein”. Runossa sota menettää siihen perinteisesti liitetyn 

sankarillisuuden ja ylevyyden. Ylevän sankarirunouden kaiut runon rytmissä ovat kontrastissa 

sisällön kanssa. 

Viidan poetiikan keskeinen piirre on metriikan muovautuvuus runon ja sen sanoman 

tarpeisiin. Betonimyllärin julkaisuajankohtana tällainen joustavampi käsitys mitallisesta 

runoudesta on saattanut hämmentää aikalaisyleisöä, jolle jotkin Viidan omaperäisimmistä 

metrisistä ratkaisuista ovat voineet vaikuttaa arvostelukyvyn puutteelta. Tätä havainnollistaa 

 
17 Tätä säetyyppiä kutsutaan myös adoniseksi säkeeksi. 



22 
 

hyvin esimerkiksi V. A. Koskenniemen (1947: 126–127) kirjoittama arvostelu 

Betonimylläristä; kriitikko vaikuttaa suhtautuvan myötämielisesti oman runouskäsityksensä 

perusteella oikeaoppisiin muotoratkaisuihin, kun taas näitä periaatteita rikkovat ratkaisut 

saavat osakseen kritiikkiä.  

Valvojassa vuonna 1947 julkaistussa arvostelussaan Koskenniemi nostaa ensin esiin 

Betonimyllärin ansioita. Hän kuvailee teosta ”älyperäiseksi” ja pitää sitä vastalauseena 

”sentimentaalisti estetisoivaa tai muodottomasti riehuvaa kaunopuheisuutta vastaan” ja tuo 

näin ilmi omaa asennoitumistaan modernia vapaamittaista runoutta kohtaan. 

Vastakkainasettelu ”uusimman lyriikan yleissuunnan” ja ”nuorimman runoilijapolven” 

”maneerien” saa esikoisrunoilija Viidan näyttäytymään perinteisen runomuodon jatkajana. 

Koskenniemi kiinnittää huomionsa kokoelman runsaaseen riiminkäyttöön. Runsas riimin 

käyttö on Koskenniemen mukaan kokoelman silmiinpistävin tyylikeino, ja vaikka 

Koskenniemi Viidan ilmeisen riimitaituruuden tunnustaakin, saa osa teoksen riimittelyistä 

osakseen myös moitetta tältä vanhan polven runouden leimalliselta edustajalta18.  

Esimerkkinä Koskenniemi nostaa ”erehdyksenä” pitämänsä kuusinkertaisen 

riimityksen kaavat–naavat–haavat–aavat–kaavat–saavat, joka esiintyy runossa 

”Betonimylläri” (BE: 83–87). Muotopuhtautta vaalineen Koskenniemen tuomio on helppo 

ymmärtää. Tyylittömyyttä riimittelyssä ilmentävät paitsi riimisanojen suuri lukumäärä myös 

niiden esiintyminen peräkkäisissä säkeissä. Kyseessä on loukkaus perinteisen mitallisen 

runouden konventioita kohtaan: runomuodolta edellytetty säänneltyys ja kurinalaisuus eivät 

tällaisessa riimittelyssä toteudu. Riimittely ei noudata myöskään ihannetta, jonka mukaan 

”helppoja” eli kategorianmukaisia riimejä tulisi välttää19. Kategorianmukaisuudella 

tarkoitetaan sitä, että riimisanat kuuluvat samaan kieliopilliseen luokkaan. Riimisarjassa 

kaavat–naavat–haavat–aavat–kaavat–saavat viisi riimisanaa kuudesta on kategorianmukaisia 

kuuluessaan samaan kieliopilliseen pääluokkaan: ne ovat monikon nominatiivissa taivutettuja 

nomineja. Nomineista neljä on substantiiveja (”kaavat”, ”naavat”, ”haavat”, ”kaavat”) yhden 

ollessa adjektiivi (”aavat”). Riimisanosita ainoastaan ”saavat” on kategorianvastainen: se on 

taivutettu verbi (saada, aktiivin indikatiivin preesensin monikon 3. persoona). 

Koskenniemen kritiikki jää kuitenkin pinnalliseksi takertuessaan riimittelyä koskeviin 

muotoseikkoihin: arvostelija ei ota lainkaan huomioon sitä, millaisessa funktiossa riimitys 

 
18 Akateemikko V. A. Koskenniemeä oli vaikutusvaltainen ja näkyvä perinteisen runomuodon kannattaja. 

Perinteisen runomuodon kannattajia onkin kutsuttu joskus myös ”koskenniemiläisiksi”, koska tradition katsottiin 

henkilöityvän Koskenniemeen. (ks. esim. Enwald 2006: 327, Kirstinä 2000: 76 ja Laamanen 2018: 8.) 
19 Esimerkiksi V. A. Koskenniemen runotuotannossa kategorianmukaisien riimien osuus on 48,5 % 

(Launonen 1973: 38). Näin alhainen prosentti implikoi kategorianvastaisten riimien systemaattista suosimista. 
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toimii runokokonaisuudessa tai millä tavalla se kytkeytyy runon merkitystasoon. Toisin 

sanoen Viidan metrinen runousoppi, jossa runomuotoa ja -mittaa koskevat ratkaisut 

perustuvat yksittäisen runon ilmaisullisiin tarpeisiin, on Koskenniemelle vieras. Syvällisempi 

analyysi paljastaa, ettei kyseessä suinkaan ole kömmähdys, vaan harkittu taiteellinen ratkaisu; 

kyseisen riimisarja painottaa kyseisen tekstikohdan sisältöä. Seuraavaksi tarkastelen 

lähemmin runoa ”Betonimylläri” ja keskityn analyysissäni etenkin säejaksoon, jossa riimitys 

kaavat–naavat–haavat–aavat–kaavat–saavat esiintyy. 

Betonimyllärin nimiruno on yksi kokoelman laajimpia. Runo kuvaa betonimyllärin 

päivää rakennustyömaalla. Toimeton ”ammattimies” nukahtaa lankulla maaten. Mies näkee 

painajaista: ”Suossa on jo rinta, kaula, / suuhun nousee kelmupaula, / tuskin enää hengitän.” 

Tultuaan maan nielaisemaksi hän päätyy keskelle tyhjyyttä ja herää putoamisen tunteeseen: 

”syöksyn, syöksyn –, mätkähdän. / Lankullani hätkähdän.” Hän korjaa asentoaan ja jatkaa 

uniaan. Tällä kertaa hän lokalisoi itsensä päänsä sisään: ”Tullut olen luiseen palloon – / toden 

totta, ihmiskalloon!” Betonimyllärin unessa pääkallo assosioituu betoniin: 

 

Liekö syytä muotin vuodon, 

seoksen vai valun muodon? 

Toistaiseksi jääköön tälleen, 

kunnes palaa kauhaan jälleen. – 

(BE: 85.) 

 

Kallonsa sisään päätyneelle betonimyllärille avautuu ihmismielen toiminta ja hän oivaltaa 

käsitteiden olevan inhimillisen tajunnan tuotetta. Runon puhuja päätyy näin ollen ontologisen 

subjektivismin kannalle: todellisuus on tajunnasta riippuvainen. Tähän unijaksoon sisältyy 

myös säejakso, jossa kuusinkertainen riimisarja kaavat–naavat–haavat–aavat–kaavat–saavat 

esiintyy: 

Täällä tyrmän seinämään 

kuvastellen itseään 

järki hourii tieteet, kaavat, 

joilta muka homeet, naavat, 

kyvyt, mielteet, sielunhaavat, 

suorat, käyrät, syvät, aavat, 

syntyvän ja kuolleen laavat 

ilmenemisluvan saavat.  

(BE: 85.) 
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”Tieteet, kaavat” ovat vain järjen houretta, mutta ne ovat selittävinään todellisuuden ilmiöitä 

tai tekevinään ne olevaisiksi. Selitystä vaille jää toistaiseksi kuitenkin itsetarkoituksellisen 

pitkä ja näppärä riimitys, jota pohdin seuraavaksi. 

”Betonimyllärissä” ei ole sidottua säkeistö- tai riimikaavaa. Metrisestikin se on varsin 

varioiva, nousujen määrä säkeissä vaihtelee kahdesta neljään. Graafisten säkeistöjen pituus 

vaihtelee kaksisäkeisistä kolmekymmentäsäkeisiksi. Runon kompositio on kompleksinen; 

V.A. Koskenniemi (1947: 126) kuvaakin sitä attribuutilla ”sinfoninen” ja toteaa siitä jäävän 

”hajanainen vaikutelma”. 

Runossa esiintyy pääsääntöisesti riimipareja, toisinaan riimit ovat kolminkertaisia. 

Kuusinkertainen riimitys on siis ilmiselvä anomalia, johon on kiinnitettävä tarkemmin 

huomiota. Yrjö Varpio (1973: 106) on tehnyt huomionarvoisen havainnon, että 

”Betonimyllärin” säejakso muistuttaa erästä Otto Mannisen ”Jean Sibelius” -runon säkeistöä: 

Sill’ on sielus suuret kaavat, 

siipiavaruudet aavat, 

siinä kirkastuksen saavat 

tummat tuskat, tuimat haavat,  

Ilmeisin samankaltaisuus on se, että Viita käyttää samoja riimisanoja peräkkäisissä säkeissä 

kuin Manninen. Viidan runossa riimisanojen keskinäinen järjestys on eri ja riimisarja on kahta 

riimisanaa (naavat, laavat) laajempi. Tämä säejakso ei ole Mannista muistuttavana tekstin 

osana ainoa laatuaan Betonimyllärissä. Varpio on löytänyt myös muita mannislaisuuksia 

Viidan runokokoelmasta. Esimerkiksi Mannisen ”Vaatimattomuutta” ja Viidan ”Johtaja” ovat 

sekä teemaltaan (johtajuus) että motiiveiltaan (kukko tunkiolla) samankaltaisia: 

  

Kukapa kokkona tohti 

kohota päivää kohti? 

Kunpahan koki olla 

kukkona tunkiolla. 

(Manninen 1961: 100.) 

Sen joukon johtajaksi nimittäisin, 

ken pitkäkaulaisin on, pienipäisin 

ja takapuoleltansa täyteläisin. – 

Kas, kun jää painopiste matalalle, 

voi nousta kukonnoppi korkealle 

ja loistaa tunkiolta maailmalle! 

(BE: 25.) 

 

Varpion löydökset eivät pääty tähän, vaan hän on löytänyt Mannisen vaikutusta myös runosta 

”Mylly”. Varpio (1973: 113) esittää, että tietyt ”Myllyssä” käytetyt riimit luovat 

ajatuksellisen vastalauseen Mannisen Peer Gynt -käännöksessä esiintyville säkeille ”Siks, 

ihminen, sa kuulut rotuus,/ maan, että peris ihmisyys,/ ois ohje oikeus ja totuus”. Varpion 
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mukaan Manninen julistaa näissä säkeissä ”jaloa ja henkevää ihmisyyden aatetta, kun taas 

Viidan säkeiden antama kuva ihmisestä on skeptisempi:  

 

– Vaellusolio, kuinka sun rotuus 

sopisi muu kuin joustava totuus! 

(BE: 105) 

 

Varpio kuitenkin muistuttaa, että ”Mylly” on saanut vaikutteita pikemminkin 

Mannisen kääntämästä Peer Gyntistä kuin Manniselta itseltään.  

Kaiken kaikkiaan Viidan runouden Mannis-vaikutteet ovat selvästi 

havaittavissa. Nämä vaikutteet ovat ennen kaikkea stilistisiä: esimerkiksi Manniselle 

leimallinen epigrammaattisen tai lapidaarisen tyylin kaikuja on kuultavissa Viidan 

tuotannossa kauttaaltaan. Rajanvetoa vaikutteiden ja intertekstuaalisuuden välillä on 

toisinaan vaikea tehdä. Vaikka runojen ”Betonimylläri” ja ”Jean Sibeliuksen” välillä ei 

intertekstuaalista suhdetta olisikaan, toisin kuin Varpio esittää, on runojen keskinäinen 

vertailu silti hedelmällistä: kahden tekstin väliltä löydämme kiinnostavia eroja 

runoilijoiden ihmis- ja taidekäsityksessä. 

Otto Mannisen ”Jean Sibelius” on vuodelta 1935 ja se on kirjoitettu ”tervehdykseksi” 

säveltäjäsuuruudelle tämän 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Runon säkeistö- ja 

riimirakenne ovat säännöllisiä. Runo muodostuu 14 nelisäkeisestä säkeistöstä, joiden 

riimikaava on AAAA. Mitta on nelinousuista trokeeta. Runoa luonnehtii erittäin voimakas 

soinnuttelu, joka ilmenee runsaana allitteraationa, nelinkertaisena loppusointuna ja myös 

ajoittaisina sisäsointuina. Soinnuttelua voi pitää jopa ylettömänä: ”Riemun päiv’ on suuri, 

soiva, / juhlii soinnun voima voiva, / haltioitu, haltioiva, / loihtu loitos valtikoiva.” Launonen 

(1984: 56) huomauttaa, että tällainen riimitys vaikuttaa olevan ristiriidassa runon tarkoituksen 

kanssa: ”Riimien paljous alkaa jo vaikuttaa kohteen kritiikiltä, vaikka runon ilmiasu osoittaa 

kunnioitusta soiton ’yljälle ylimmälle’”. 

Myös Viidan ”Betonimylläri” on pääsääntöisesti nelinousuista trokeeta, vaikka mitta 

vaihtelee vapaasti. ”Betonimyllärin” ja ”Jean Sibeliuksen” samankaltaisuus ilmenee ennen 

kaikkea leksikaalis-strukturalistisella tasolla: Viita on ikään kuin lainannut Mannisen runossa 

käytetyn riimisarjan, jossa samat riimisanat ovat samassa skemaattisessa suhteessa. Viidan 

runo ei tyydy vain toistamaan Mannisen riimitystä, vaan riimiparadigma ammennetaan 

tyhjiin: mukaan otetaan Manniselta käyttämättä jääneet riimisanat ”naavat” ja ”laavat”. 

Syntyy vaikutelma parodiasta. 
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Näiden kahden tekstin välillä on muodon ohella sisällöllistä dialogia. Viidan runon 

ontologinen subjektivismi on kuin vastalause sille, mitä Mannisen runo haluaa sanoa. Varpion 

mukaan (2016: 25) Viitaa kyseenalaistaa Mannisen ylevän ihmiskäsityksen ja päihittämään 

tämän riimittelyssä. Oman näkemykseni mukaan Viita ei kyseisessä säejaksossa niinkään 

mittele riimittelytaidossa kuin kommentoi skemaattisen riimityksen keinotekoisuutta. 

 Mannisen runon lyyrisessä maailmassa ylevät ideat, kuten nerous, luovuus ja taide, 

näyttäytyvät objektiivisesti olemassaolevina ideoina: ne ovat ominaisuuksia ”kaavoja”, jotka 

ihmisellä on ”sielus[saan]”. ”Betonimyllärissä” tällaiset ”kaavat” ovat vain ”järjen houretta”. 

Ihmisen ”sairas pää” kehittelee tällaisia mielteitä, joita luulemme todellisiksi. Myös kaikki 

taide on peräisin samasta paikasta kuin sitä arvottavat käsityksemmekin: 

 

Täällä syntyy kauniit, rumat 

taide-epämuodostumat –  

(BE: 85) 

 

Taiteet, tieteet, ideat ja opit syntyvät ihmisen tajunnassa. Niillä ei ole mitään tosimaailman 

vastinetta, eivätkä ne ole osa objektiivista todellisuutta. Taiteen ja epätaiteen, kuten nerouden 

ja hulluudenkin välinen ero on täysin riippuvainen vallalla olevista käsityksistä ja 

mieltymyksistä. Viidan runo torjuu romanttisen käsityksen jumalista alkuperää olevasta 

luomisvoimasta tai muusilta peräisin olevasta inspiraatiosta, samalla tavalla kuin ”Nerous” 

(ks. s. 19–20). Ihmisen henkiset kyvyt ovat pikemminkin osoitus ihmisen epätäydellisyydestä: 

 

– Tämä on se sairas pää, 

jossa hulluus sikiää. 

Liekö syytä muotin vuodon, 

seoksen vai valun muodon? 

(BE: 85) 

 

Viidan runo kommentoi myös suoraan omaa muotoansa ja se voidaan nähdä parodiana 

siitä runoperinteestä, jota Manninen edustaa. Molempien runoilijoiden riimisanana käyttämä 

”kaavat” saa uuden merkityksen, kun pohditaan ”Jean Sibeliuksen” erittäin kaavamaista 

luonnetta. Manninen käyttää erittäin säädeltyä riimikaavaa, jossa jokaisessa säkeistössä pitää 

olla neljä kaksitavuista täydellistä riimiä. Tämän väistämätön seuraus on väkinäisyys: 

Manninen valitsee käyttämänsä riimisanat ennen kaikkea muodon pakosta. Viidan runossa 

kommentoidaan ironisesti sitä, että tällaiset irvokkaat ”taide-epämuodostumat” kumpuavat 
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siitä, että ihmisellä muka olisi ”sielus suuret kaavat” eli kyseenalaistamattomat ja ehdottomat 

taidekäsitykset. Tällaisten käsitysten mielettömyyttä juuri Mannisen runon voidaan katsoa 

heijastelevan: se nojaa täysin kaavamaisesti niihin periaatteisiin, jotka tekevät runoudesta 

perinteisen käsityksen mukaan kaunista, so. arvokasta.  

”Betonimyllärissä muodon säätelemä pakko joutuu pilailun kohteeksi. Säädellyn 

muodon nimissä Manninen joutuu valitsemaan koko paradigmasta ne neljä riimisanaa, jotka 

vain runoon pakottomimmin istuvat. Viidan runossa ei muodon sanelemaa pakkoa käyttää 

tiettyä määrää riimejä säkeistöä kohden. Tätä näkökohtaa painottaakseen Viita käyttääkin 

liioitellen kaikki mahdolliset riimisanat, koko riimiparadigman, ja muotoilee sanottavansa 

niiden ympärille keinotekoisen tuntuisesti, kuten Manninenkin. Viidan runossa alleviivataan 

sitä, että kaavamaisuudet, kuten sidottu runomuoto, rajoittavat taiteen ilmaisukykyä 

pakottaessaan sen mukautumaan kauneuskäsityksiin, jotka eivät kuitenkaan ole objektiivisia 

vaan ”järjen hourimia”.  

On osuvaa, että Koskenniemi on nostanut esiin juuri tämän riimityksen ”erehdyksenä”. 

Hän ei havaitse, kuinka juuri kyseinen säejakso haastaa sen taide- ja runouskäsityksen, jota 

hän itse leimallisesti edustaa. Runouden muotoa säätelevät ”kaavat” edustuvat vanhentuneita 

ihanteita, jotka ovat uudistuksia ajavalle runoudelle painolasti. Viidan riimikokeilut 

”Betonimyllärissä” tuovat mieleen myös erään toisen runoilijan kuusinkertaisen riimisarjan, 

joka sekin joutui Koskenniemen (1955: 139) kritiikin kohteeksi: 

Taivaallisen harmonian 

jatkuvaisuudessa ian- 

kaikkisesti vailla vian 

alaisuutta taikka lian 

kaikki kaipaava saa pian 

rauhaisamman asuinsijan. 

(Sarkia 1991: 408) 

 

Kyseessä on Kaarlo Sarkian ”Credo”, joka sisältyy viimeiseen hänen elinaikanaan häneltä 

julkaistuun runokokoelmaan Kohtalon vaaka (1943). Koskenniemi pitää Sarkian riimisarjaa 

”epäonnistuneena riimiohjelman laajennuksena” (1955, 139). Tämä ”riimiohjelman 

laajennus”, että säeraja voi osua keskelle sanaa siten, että sanan ensimmäinen tai ensimmäiset 

tavut ovat riimiasemassa, ei ole suomenkieliseen runouteen ehtinyt koskaan vakiintua, mutta 

esimerkiksi italialaisessa lyriikassa, jota Sarkiakin oli kääntänyt melko paljon, se on 

vakiintunut käytäntö. Sitä, pyrkiikö Sarkia kotouttamaan suomenkieliseen lyriikkaan uusia 
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riimitysmalleja vai osoittaako hän yksinomaan riimiteknistä taidokkuuttaan, on vaikea yhden 

esimerkin perusteella ryhtyä ruotimaan. Runoilija on saattanut yhtä hyvin laatia konstikkaan 

riimityksensä kieli poskessa. Viita ja Sarkia rinnastuvat toisiinsa nokkelina riimittelijöinä, 

jotka soinnuttelevat säkeitä poikkeuksellisen runsaasti. Varpio näkee Viidan kuusisointuisessa 

riimisarjassa yhteyden vain Manniseen, mutta yhtä hyvin dialogisuutta voidfaan havaita 

Viidan ja Sarkian välillä. Ehkä parodia kohdistuu myös liioittelevaan riimiin käyttöön, johon 

Sarkia muun muassa annetussa esimerkissä sortuu.  

”Betonimyllärin” tapauksessa kuusinkertainen loppusointu vaikuttaa keinotekoiselta ja 

erottuu muusta runosta anomaliana. Säejakson tematiikkaa vasten keinotekoisuus vaikuttaa 

tietoiselta ratkaisulta. Muototason keinotekoinen kaavamaisuus kommentoi sitä, miten ja 

mistä taide on pohjimmiltaan peräisin. Ne eivät ole kiveen hakattuja sääntöjä vaan 

ihmismielen luomuksia. 

Tässä luvussa olen tarkastellut Viidan monitahoista suhdetta runoperinteeseen, niin 

kotimaiseen kuin kansainväliseen. Mitallisena runoilijana Viita sijoittuu suomalaisen 

perinteisen runouden jatkumoon. Erityisesti Hellaakosken ja Mustapään edustama vapaasti 

mitallisen runouden linja jatkuu Viidan Betonimyllärissä. Hellaakosken ja Mustapään linjoilla 

Viita on myös pyrkimyksessään puheenomaistaa runokieltä. Mainituista runoilijoista poiketen 

Viita ei kuitenkaan edusta lyriikan akateemisesti suuntautunutta linjaa, vaan tuo omaan 

lyyriseen maisemaansa kuvastoa alempien sosiaaliluokkien todellisuudesta. Tämä on yksi 

niistä tavoista, joilla Viita haastaa aiemmat runouskäsitykset ja esittää oman käsityksensä 

siitä, millaisia aiheita runoudessa voidaan käsitellä ja millainen kieli soveltuu lyriikan 

kieleksi.  

Toisinaan Viidan runoissa on selkeitä vaikutteita muilta runoilijoilta. Selvimmin 

Viidan runoudessa tulevat esiin Mannis-vaikutteet, joita on havaittavissa etenkin satiirisen 

ilmaisun tyylissä. Joissain tapauksissa Mannisen ja Viidan runojen välille syntyy dialogia, 

jossa Viidan runot haastavat Mannisen runojen ideaalit käsitykset ihmisestä ja taiteesta. 

Viitteet Manniseen ilmentävät myös Viidan suhdetta runomuotoon. Jos Manninen ilmentää 

runouskäsitystä, jossa keinotekoiset runomitat ja riimikaavat ovat itsetarkoituksellinen osa 

runotaidetta, on Viidan runouden suhde tällaisiin kaavamaisuuksiin funktionaalisempi. Viita 

liikkuukin joustavasti sidotun ja vapaan mitan välillä. Mittaa käytetään Viidan runoissa runon 

ehdoin: niin sidottu kuin vapaa mitta palvelevat runon merkitystä, eikä kaavamaisuuksilla ole 

itseisarvoa. 
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3. RUNOMITTA OSANA RUNON 

MERKITYSKOKONAISUUTTA 

 

Runomitta on runotekstin rakenteellinen piirre, joka voi säädellä esimerkiksi sanapainoa, 

tavujen pituutta, tavulukua ja loppusoinnun käyttöä (esim. Tieteen termipankki: 

Kirjallisuudentutkimus: runomitta). Runomitta asettaa runotekstille tiettyjä rajoituksia ja 

vaikuttaa myös runon diktioon, eli siihen, millaista sanastoa runossa käytetään. Eri 

mittatyyppien ja runojen erilaisten sisältöpiirteiden välille saattaa kehittyä vakiintuneita 

assosiaatioita, minkä ansiosta runomitta saa myös semanttisia ulottuvuuksia runotekstissä 

(Lotman & Johnson 1976: xix, 54). Toisin sanoen runomitta tulee huomioida osana 

runotekstin merkityskokonaisuutta. Sissel Furustehin (2009: 183) mukaan 

kirjallisuudentutkijaa kiinnostaa kysymys siitä, kuinka säerakenteet vaikuttavat tietyn runon 

esteettiseen merkitykseen. Furustehin pitää kirjallisuudentutkijan tehtävänä pohtia, mitä 

”hermeneuttisia seurauksia” on sillä tosiasialla, että runo on yksittäinen ja ainutlaatuinen 

taiteellinen tapahtuma ja että se samaan aikaan koostuu vakiintuneista tai jopa kuluneista 

kielellisistä ja metrisistä kaavoista. Tässä luvussa tarkastelen sitä, kuinka Betonimyllärin 

runoissa on havaittavissa runomitan merkitystä antava tehtävä. 

Runomitan merkityksen (tai merkitysten) ymmärtämiseksi on tärkeä tiedostaa, millä 

kaikilla eri tavoin se yleensä ottaen toimii runossa, eli mitä funktioita sillä on. Pasi Lankinen 

(2001: 150–158) esittelee John Haynesin systeemis-funktionaaliseen näkökulmaan perustuvan 

jaottelun, jossa mitalla on seuraavat funktiot: mnemoninen, deiktinen, kohesiivinen, 

mimeettinen, intertekstuaalinen, kompositionaalinen ja ideologinen.  

Mnemonisella funktiolla viitataan runomitan historialliseen tehtävään runotekstin 

mieleenpainamismenetelmänä; alkusoinnut, riimit ja muut säännönmukaisuudet toimivat 

muistin tukena. Tämä on ollut tärkeää suullisessa kulttuurissa, jossa tietoa on siirretty 

sukupolvelta toiselle. Deiktinen eli osoittava funktio taas viittaa keinoihin, joilla runomitta voi 

kiinnittää lukijan huomion keskeisiin kohtiin runotekstissä. Esimerkkeinä Lankinen mainitsee 

sanojen sijoittamisen inkongruentisti lasku- ja nousuasemiin, kesuuran, säkeenylityksen ja 

riimityksen. Esimerkiksi deiktisestä funktiosta Lankinen (ibid.) ottaa Viidan riimityksen 

runossa ”Kapina” (BE: 34–36): ”Nuoren riuskan urosluteen / mieli paloi vapauteen.” 

Lankisen mukaan riimitys luo odottamattoman semanttisen yhteyden kahden sanan välille: 

”Koska tavallisessa kielenkäytössä lude ja vapaus eivät hevillä asetu toistensa yhteyteen, luo 

riimi näin ollen voimakkaan ironisen virityksen runon alkuun.” 
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Kohesiivisella funktiolla tarkoitetaan sitä, että runomitta luo koheesiota. Metriset 

elementit, kuten metrinen pohjakaava, auttavat hahmottamaan, että teksti on kokonainen ja 

yhtenäinen. Kompositionaalinen funktio ilmenee samankaltaisina tekstin ominaisuuksina kuin 

mnemoninen funktio, mutta koskee ei-suullista runoutta, jossa rakenteellisten ratkaisujen ei 

ole tarkoitus toimia muistin tukena. Mitan kompositionaalinen funktio ilmenee oikeastaan 

kaikissa mitallisen runon kompositiota koskevissa ratkaisuissa; mitta säätelee sitä, mikä 

sommitelmallisesti on ylipäätään mahdollista. 

Mimeettistä funktiota Lankinen (2001: 164) pitää ikonisen funktion alalajina. 

Ikonisuudeksi hän kutsuu runomitan ja sisällön välistä vuorovaikutusta. Niinpä runomitan 

merkitystä runossa voidaan käsitellä juuri ikonisuuden näkökulmasta. Mitta ja sisältö voivat 

olla kytköksissä toisiinsa monin eri tavoin. Jo se, millä tavoin jotain tiettyä mittaa on jossakin 

kielessä aiemmin käytetty, luo ikonisuutta. Lankinen nostaa esiin Marina Tarlinskajan 

näkemyksen, jonka mukaan ”jokainen runon säe kantaa mukanaan muistumaa historiallisesta 

perinteestä”. Esimerkiksi englanninkielisessä lyriikassa jambinen runo on tyylisävyltään ylevä 

ja klassinen, kun taas trokeinen runo voidaan mieltää maanläheisemmäksi. Myös aihevalinta 

ja aiheen käsittelytapa saattavat heijastua metrisiin ratkaisuihin. (Mts. 161–162.) 

Kunkin kielen fonologia ja poeettinen traditio vaikuttavat mittojen kehittymiseen eri 

funktioissa niin, että tiettyjen mittojen temaattiset ja stilistiset assosiaatiot saattavat eri 

kielissä vaihdella ja ilmetä jopa päinvastaisiksi. 

(mts: 162) 

Lankinen on tutkinut mitan suunnan ja runojen teemojen välisiä suhteita Juha 

Mannerkorven runoudessa ja saanut selville, että Mannerkorpi suosii ”kohottunutta 

mielialaa” kuvastavissa runoissaan nousevaan mittaa ja ”alistuineissa runoissa” 

laskevaa (mts. 164). Lankinen on tutkinut myös, miten nousevan ja laskevan mitan 

vuorottelu samassa runossa on vuorovaikutuksessa tekstin sisällöllisiin piirteisiin (mts. 

165–168). Myös Viidan Betonimyllärissä on runoja, jotka tarjoutuvat säkeen suunnan 

ja runon sisällön välisen suhteen tarkasteluun. Seuraavaksi tarkastelen tätä ilmiötä 

runossa ”Alfhild”. 
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3.1. Säkeen suunnan vaihtuminen runossa ”Alfhild” runomitan 

ikonisuuden näkökulmasta 

 

Runoilijan omalle äidille omistettu ”Alfhild” lukeutuu Viidan tunnetuimpiin runoihin. Runo 

on löytänyt paikkansa äitienpäivävärssyjen joukossa, ja teologisen ulottuvuutensa tähden 

pappikin saattaa saarnassaan siteerata sitä. Runo vetoaa, koska siinä kohtaavat iskevä sanonta 

ja universaalisti puhutteleva sisältö. 

Äidit vain, nuo toivossa väkevät, 

Jumalan näkevät. 

Heille on annettu voima ja valta 

kohota unessa pilvien alta  

ja katsella korkeammalta. 

 

Alfhild, hän joka synnytti minut,  

on joka yö sinne purjehtinut, 

missä nyt Eemeli tullen ja mennen 

murahtaa vain, kuten täälläkin ennen. 

Siellä he kulkevat tähtien rivissä  

kirkasta vanaa, 

isä ja äiti, peräkanaa. 

Sieltä he katsovat kotoista mäkeä,  

kissoja, koiria, tuttua väkeä, 

viittoen, luikaten parhaansa mukaan, 

ettemme loukkaisi Pispalan kivissä  

jalkaamme kukaan. 

Siellä he jollakin planeetalla  

puutarhakeinussa pihlajan alla 

viipyvät ääneti nuoruudenmuistoissa 

morsiusparina Tampereen puistoissa  

– ostaen kahvit ja pullat kai, 

jos sattuu olemaan perjantai.  

– Ja sitten, kun Pispala aamun saa, 

äitini vuoteen valmistaa 

ja linnut, linnut helää – –, 

 

– Oi kuinka on ihana elää 

ja tuutia lastenlapsiaan 

ja kertoa kauniita uniaan! 

Niin suuri on Jumalan taivas ja maa, 

oi lapseni, rakastakaa! 

 

Viidan Kukunor-runoelmaa nonsensekirjallisuuden tradition näkökulmasta tutkinut 

Sakari Katajamäki (2016: 270) pitää ”Alfhildiä” riimirakenteeltaan yhtenä Betonimyllärin 
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kiinnostavimmista runoista: sen riimitys noudattaa lähes säännöllisesti kaavaa aabb mutta 

riimiparin rivissä–kivissä välissä säkeitä on peräti viisi. Runokompositiossa on myös muita 

kiinnostavia piirteitä, kuten se, että siinä esiintyy rinnan nouseva- ja laskevamittaisia 

sekvenssejä. Nousevan ja laskevan mitan esiintyminen samassa runossa ei sinänsä ole 

tavatonta, joskin yleensä mittatyyppi säilyy samana kautta runon. Sellaiset säkeet, jotka 

vaikuttavat mitanvastaisilta, ovat melko yleisiä, mitaltaan laskevassa runossa saattaa nimittäin 

olla säkeitä, joiden alussa on yksi ylimääräinen tavu, joka on usein tulkittavissa esitahdiksi eli 

anakruusiksi. ”Alfhildissa” kysymys ei ole yksittäisistä anakruuseista, vaan koko runo tekee 

käännöksen laskevasta nousevaan mittaan. Seuraavaksi tarkastelen kysymystä siitä, kuinka 

tämä suunnanvaihdos näkemykseni mukaan motivoituu runon sisällöstä käsin, mitan 

ikonisuuden näkökulmasta. 

”Alfild” koostuu kolmesta typografisesta säkeistöstä tai säejaksosta. Niistä 

ensimmäinen ja viimeinen ovat viiden säkeen mittaisia ja niiden välinen pitempi säejakso 

käsittää 11 säettä. Runon jokainen säe päättyy riimiin, ja pääsääntöisesti peräkkäiset säkeet 

riimittyvät pareittain: 

Alfhild, hän joka synnytti minut,  

on joka yö sinne purjehtinut,  

missä nyt Eemeli tullen ja mennen  

murahtaa vain, kuten täälläkin ennen. 

a 

a 

b 

b 

 

Runon ensimmäisen säkeistön riimikaava on aabbb, sitä seuraava säejakso noudattaa 

epäsäännöllisesti kaavaa aabb, yllä olevan esimerkin tapaan. Viimeisen säkeistön kaava on 

xaabb20. Typografiset säkeistöt eivät ryhmity säejaksoiksi metrisin perustein, vaan ne 

vaikuttavat ryhmittyvän temaattisiksi kokonaisuuksiksi. 

Seuraavaksi kuvailen runon rakennetta metrisen analyysin avulla. Metrisellä 

analyysillä saadaan selville toisaalta runon metrinen pohjakaava ja toisaalta säekohtaiset 

mitan sallimat variaatiot. Runomitan abstraktein kuvaustaso tyypillisesti osoittaa runon 

säkeiden nousu- ja laskuasemien vuorottelun invariantin kaavan. Seuraavalla kuvaustasolla 

voidaan kuvata runon tavurakenne ja säkeiden jakautumisen runojaloiksi. Tällaisten 

kuvausmallien ongelmana on, että ne ovat usein tulkinnanvaraisia: saman runo voidaan 

hahmottaa metriseltä kaavaltaan joko nousevaksi tai laskevaksi. Nämä mittatyypit ovat 

toisilleen vastakkaisia, eikä niiden tunnistaminen sinällään ole vaativaa; painollisen ja 

 
20 Tässä käytetty riimikaavan kuvaus ei huomioi riimien muita ominaisuuksia, kuten riimin 

maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä. Kolmannen säkeistön aloittava riimillä x ei ole riimiparia saman säkeistön 
sisällä vaan se riimittyy edellisen säejakson viimeisen säkeen kanssa. 
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painottoman tavuaineksen vuorottelulle perustuva vaikutelma poljennosta on hyvin erilainen 

sen mukaan, onko säe mitaltaan nouseva vai laskeva. Joissakin tapauksissa säkeen suuntaa ei 

kuitenkaan voi tulkita jäännöksettömästi. Erityisen vaikeata runomitan määrittely on silloin, 

kun lähestytään vapaampaa mitallisuutta. ”Alfhildissa” laskuasemaan osuvien määrä vaihtelee 

vapaasti kahdesta kolmeen ja runo sisältää sekä trokeis-daktyylisiä että jambis-anapestisiä 

säkeitä. Tässä runossa säkeen suunnan vaihtelua ei ole vaikea osoittaa. Esimerkiksi 

seuraavassa säkeessä on neljä kolmitavuista sanaa: 

kissoja, koiria, tuttua väkeä,  x́xx / x́xx / x́xx / x́xx  

Säkeen tavurakenteen kuvauksesta ilmenee, että jokaista painollista tavua seuraa kaksi 

painotonta tavua, joten säe jakaantuu luontevasti neljään daktyyliseen runojalkaan. Tällaisia 

nelipolvisia daktyylisäkeitä runossa on yhteensä kuusi. Sellaisia säkeitä, joissa säe daktyylin 

sijaan päättyy trokeeseen, on myös yhteensä kuusi. Runon säkeistä 39 % edustaa 

jompaakumpaa daktyylistä säetyyppiä. Muiden säetyyppien edustus on huomattavasti 

pienempi, eikä niistä mikään esiinny useammin kuin kahdesti. Runon 17 säetyypistä 11 

esiintyy vain kerran. 

”Alfhildissa” säkeen suunnan tendenssi on laskeva. Runon kolmannessa typografisessa 

säkeistössä suunta kuitenkin vaihtuu kesken kaiken nousevaksi. Kuvaan säkeen suunnan 

vaihtumisen esittämällä tavujen sijoittumisen nousu- ja laskuasemiin: 

 

Siellä he jollakin planeetalla  

puutarhakeinussa pihlajan alla 

viipyvät ääneti nuoruudenmuistoissa 

morsiusparina Tampereen puistoissa  

– ostaen kahvit ja pullat kai, 

jos sattuu olemaan perjantai.  

– Ja sitten, kun Pispala aamun saa, 

äitini vuoteen valmistaa 

ja linnut, linnut helää – –, 

    + oo  + oo  +  o   +  o 

    + oo  + oo  + oo  +  o 

    + oo  + oo  + oo  + oo 

    + oo  + oo  + oo  + oo 

     +  oo +  oo +   o + 

 o  +  o   +  oo +   o + 

 o  + oo  +  oo +   o + 

     + oo  +   o  +   o + 

 o  +   o  +   o  +   o 

 

Säkeen suunnan muutos on melko huomaamaton, sillä nousevan jakson aloittava säe ostaen 

kahvit ja pullat kai, on metrisesti ambivalentti: sen voisi tulkita säkeeksi, jossa on kaksi 

daktyyliä ja trokee ja joka loppuu katalektisesti nousevaan asemaan: 

– ostaen kahvit ja pullat kai                    + oo  + oo  + o  + 

Tällainen tulkinta on täysin validi. Oman tulkintani mukaan tämä kuitenkin on nouseva säe, 

jonka ensimmäinen laskuasema on tyhjä, tai oikeammin siihen osuu tauko. Ensimmäinen 
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säkeen nousevaan suuntaan viittaava seikka on säkeen päättyminen nousuasemaan. On 

huomattava, ettei yksikään edeltävä säe pääty nousuasemaan, kun taas suurin osa sitä 

seuraavista päättyy. Säe myös muodostaa riimiparin välittömästi seuraavan säkeen jos sattuu 

olemaan perjantai kanssa, jonka tulkitseminen nousevaksi jambi-anapestiksi ei tuota 

ongelmia: säe alkaa painottomalla konjunktiolla jos ja päättyy nousuasemaan. Tästä eteenpäin 

poljento alkaa hahmottua vaivatta nousevaksi, vaikka myös säkeessä äitini vuoteen valmistaa 

on ensimmäisen laskuaseman paikalla tauko. 

Viimeinen typografinen säkeistö on tulkittavissa kokonaan mitaltaan nousevaksi 

jambi-anapestiksi. Jokaisessa säkeenalkuisessa laskuasemassa on johdonmukaisesti painoton 

yksitavuinen sana. 

– Oi kuinka on ihana elää  

ja tuutia lastenlapsiaan  

ja kertoa kauniita uniaan!  

Niin suuri on Jumalan taivas ja maa, 

oi lapseni, rakastakaa! 

 o  +  oo +  oo +  o 

 o  +  oo +   o  +  o  + 

 o  +  oo +  oo  + o  + 

 o  +  oo +  oo  + o  + 

 o  +  oo +  oo  + 

  

Säkeistä kaksi, ensimmäinen ja viimeinen, on kolminousuisia ja muut ovat nelinousuisia. 

Säkeistön viisi säettä ovat edellä esitetyn metrisen kuvauksen mukaan jambi-anapestiä. Runon 

toisen säkeistön nousevien säkeiden metrinen pohjakaava voidaan esittää seuraavasti: 

 

 –  + – + – + – + 

 

Säkeet ovat nelinousuisia, eli nousuasemia on neljä ( + ). Säkeiden alussa on laskuasema ja ne 

päättyvät nousuasemaan. Poikkeuksena on viimeinen säe, joka on vain kolminousuinen. Se 

muodostaa riimiparin kolmannen säkeistön ensimmäisen säkeen kanssa. Kolmannen säkeistön 

metrinen pohjakaava voidaan esittää seuraavasti: 

 

–  + – + – + –  

–  + – + – + – + 

–  + – + – + – + 

–  + – + – + – + 

–  + – + – + 

 

Kuten kaavasta on nähtävissä, ensimmäisen ja viimeisen säkeen väliset kolme säettä 

noudattavat vastaavaa nelinousuista nousevaa mittaa kuin toisessa säkeistössä. Ensimmäinen 
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säe on kolminousuinen; siitä ikään kuin puuttuu viimeinen nousuasema. Myös viimeinen säe 

on kolminousuinen, mutta siitä puuttuu viimeisen nousuaseman lisäksi myös laskuasema. 

Runon säkeistä nelinousuisia on 24 (77,4%). Vaikka koko runossa on reaalisesti 

nousuja 2–4 säettä kohden, voidaan nelinousuisuutta pitää normina, josta on jokunen 

poikkeus. Ensimmäinen poikkeus ilmenee jo runon aloittavassa säeparissa ”Äidit vain nuo 

toivossa väkevät / Jumalan näkevät”. Jälkimmäisessä säkeessä nousuja on vain kaksi, joten 

säe on runon mittanormiin nähden tynkä: 

 

 Äidit vain nuo toivossa väkevät, +  o   +  o  + oo  + oo 

 Jumalan näkevät.  + oo  + oo 

 

Jälkimmäisen säkeen kaksi daktyyliä vastaavat edellisen säkeen kahta viimeistä daktyyliä; 

säkeestä ikään kuin puuttuu kaksi ensimmäistä nousua: säkeen ensimmäiset kaksi nousu- ja 

laskuasemaa jäävät tyhjiksi. Koko runossa tällaisia puolisäkeitä on yhteensä kolme kappaletta. 

Puolisäe on tehokeino, josta aiheutuu runon poljennon äkillinen katkeaminen, tauko. Tässä 

ilmenee runomitan deiktinen funktio, joka kiinnittää lukijan huomion katkaistessaan 

automatisoituneen poljennon. 

Runon 21 ensimmäiseen säkeen, jotka jakautuvat ensimmäiseen ja toisen säkeistön 

kesken, rakenne voidaan kuvata seuraavalla rakennekaavalla: 

+ – + – + – + – 

Jokaiseen nousuasemaan ( + ) voi tulla vain yksi tavu ja laskuaseman ( – ) tavumäärä voi 

vaihdella vapaasti yhden ja kahden tavun välillä. Rytmikaava sallii kuitenkin myös erinäisiä 

variaatioita. Yksi sen sallima variaatio on säe, jonka alussa ennen ensimmäistä nousuasemaa 

on anakruusi (esiintyy vain säkeessä ”on joka yö sinne purjehtinut”). Toinen mahdollinen 

variaatio sallii säkeen ensimmäisen nousuaseman jäädä tyhjäksi. Tällainen variaatio esiintyy 

ainoastaan seuraavan säeparin jälkimmäisessä säkeessä: 

 

 kohota unessa pilvien alta  + oo  + oo  + oo  + o 

 ja katsella korkeammalta       o   + oo  + oo  + o 

 

Edempänä esitellyt puolisäkeet (yht. 2 kappaletta) puolestaan eivät kuulu metrisen 

pohjakaavan salliman variaation piiriin, vaan ovat yksiselitteisesti sääntöä rikkovia 

poikkeuksia, epäsäännöllisyyksiä joiden avulla runo vastustaa liiallista automatisaatiota ja 

kiinnittää lukijan huomion keskeisiin kohtiin. Ne tuottavat myös rytmillistä vaihtelua, joka 

tuottaa esteettistä nautintoa. 
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Seuraavaksi kuvaan runon sisältöä ja tarkastelen, miten säkeen suunnan muutos 

motivoituu siitä käsin. Ensimmäisessä säkeistössä, tai paremminkin säejaksossa runon puhuja 

ylistää äitejä antaen näille transsendenttisiä kykyjä: 

 

 Äidit vain, nuo toivossa väkevät, 

 Jumalan näkevät. 

 Heille on annettu voima ja valta 

 kohota unessa pilvien alta 

 ja katsella korkeammalta.  

 

Runon puhujan rekisteri on profeetallinen, ja retorisesti se muistuttaa Jeesuksen vuorisaarnan 

autuaaksijulistuksia. Profeetan tavoin runon puhuja kertoo kuulijoilleen, että äideillä on pääsy 

Jumalan luokse. Nimitänkin jatkossa tätä runon avaavaa säejaksoa saarnaksi.  

Vaikka saarnan mukaan äideillä on pääsy Taivaaseen, ei sillä kuitenkaan viitata 

kuolemanjälkeiseen elämään, vaan äideillä on ”voima ja valta” eli kyky vierailla siellä unessa. 

Äidit, jotka ”Jumalan näkevät” ja joille on mahdollista ”katsella korkeammalta” rinnastuvat 

Taivasta hallitsevaan isähahmoon: äidit, kuten Jumala itse, katselee ja varjelee luomiaan 

taivaan korkeuksista. Äidit paitsi näkevät Jumalan myös näkevät mitä Jumala näkee; heillä on 

pääsy jumalalliseen ymmärrykseen, he ymmärtävät Jumalan.  

Toisessa säkeistössä siirrytään yleiseltä tasolta omakohtaiselle tasolle, äideistä yleensä 

tiettyyn äitiyksilöön, joka antaa runolle myös nimensä. Aiheena on nyt Alfhild, runon puhujan 

synnyttäjä. Jos runon avaussäkeistössä runon puhujan rekisteri oli ulkokohtainen ja retorinen, 

on toisessa säejaksossa affektiivinen ja intiimi sävy. Tässä säejaksossa runon puhuja kuvailee 

oman äitinsä Alfhildin unimatkaa menehtyneen aviomiehensä Eemelin luokse, missä he 

”tähtien rivissä” kulkevat peräkanaa, kuten aviopareilla on tapana ollut. Runossa kuvataan, 

kuinka he muun muassa varjelevat kotikylänsä Pispalan asujaimistoa ikäviltä sattumuksilta.  

 

Sieltä he katsovat kotoista mäkeä,  

kissoja, koiria, tuttua väkeä, 

viittoen, luikaten parhaansa mukaan, 

ettemme loukkaisi Pispalan kivissä 

 

Kuvaus on myös hyvin yksityiskohtaista; runon puhuja nimeää paikkoja, henkilöitä ja 

kuvailee spesifejä tilanteita. Alfhildin taivasmatkan kestäessä avioparista tulee jälleen nuori 

vihkipari, joka elää uudelleen mennyttä aikaa. 
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Säejakson loppupuolella runon puhuja alkaa kuvailla, kuinka nuoret rakastavaiset 

viettävät aikaa Tampereen puistoissa muistellen. Runon puhuja kuvailee näitä muistoja hyvin 

tarkasti: hän kertoo, kuinka Eemeli ja Alfhild ostavat pullat ja kahvit ”jos sattuu olemaan 

perjantai” – palkkapäivä. Sen myötä tapahtuu rytminen asennonvaihdos: laskeva mitta 

muuttuu nousevaksi. Tämän suunnanvaihdoksen motivoi muutos fokalisaatiossa: runon 

puhuja omaksuu äitinsä näkökulmaan. Hän ei enää muistele isäänsä ja äitiänsä yhdessä 

omasta näkökulmastaan, vaan siirtyy aikaan ennen omaa syntymäänsä, Alfhildin omiin 

kokemuksiin ja muistoihin. Viimeisessä säejaksossa runon puhuja puhuukin jo Alfhildin 

itsensä äänellä. 

Nouseva mitta on rekisterimuutos, jolla runon puhuja erottaa oman äänensä Alfhildin 

äänestä. Säkeen suunnan muuttumisella on ikoninen tehtävä: se kuvastaa runon puhujan 

eläytymistä äitinsä onnellisiin muistoihin ja lastenlapsista vanhemmalla iällä saatuun onnen 

tunteeseen. Nouseva poljento antaa runolle myös muuta runoa lyyrisemmän tyylisävyn. 

Alhfildin äänellä runon puhuja ilmaisee tunteitaan ”Oi, kuinka on ihana elää” ja puhkeaa 

ylistykseen ”Niin suuri on Jumalan taivas ja maa / oi lapseni, rakastakaa!” Viimeisessä 

säejaksossa ilmenevä ylistyksellisyys ja ylevä sävy ovat oodirunouden lajipiirteitä (esim. 

Baldick 2008: ode) ja niinpä runon viimeisen osan tyylilajina voi pitää oodia. 

Runossa ”Alfhild” säkeen suunnan muutoksen avulla eläydytään Alfhildin onnelliseen 

mielentilaan; runomitta jäljittelee ikonisesti tunnetilan muutosta. Laskevalla daktyylimitta on 

luonteeltaan eeppistä eli kertovaa, kun taas nousevalla mitalla saadaan aikaan lyyrinen moodi. 

Jambis-anapestisen mitan ja tietyt konventionaaliset ilmaisutavat yhdessä luovat yhdessä 

oodiksi tunnistettavan tyylilajin. Runon ”Alfhild” kompositio on varsin kompleksinen ja sen 

rakenteessa on sinfoniamaisia piirteitä; siinä on erillisiä osia, jotka eroavat tunnelmaltaan ja 

aiheeltaan. Kompleksisen komposition erääseen kiinnostavaan elementtiin, riimitykseen ei 

tässä tutkielmassa kiinnitetä huomiota. Esimerkiksi keskeinen tutkimuskysymys olisi riimin 

rakenteellinen funktio ja sen yhteys runon merkityssisältöön. Nämä kysymykset jäävät 

kuitenkin myöhemmän tutkimuksen selvitettäväksi. 
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4. DURATIONAALISET PERIAATTEET RUNOISSA 

”MAAILMANPARANTAJALLE” JA ”MYLLY” 

 

Betonimyllärin runot noudattavat dynaamisen mittasysteemin periaatteita. Asia ei ole 

kuitenkaan näin yksioikoinen, sillä myös durationaalisia periaatteita on havaittavissa, 

erityisesti lyhyessä runossa ”Maailmanparantajalle” (BE: 32), mutta myös teoksen 

pisimmässä runossa ”Mylly”. 

Mainituissa runoissa käytetään daktyylista mittaa. Dynaamisessa mittasysteemissä 

daktyyli koostuu painollisesta tavusta, jota seuraa kaksi painotonta. Klassisessa metriikassa 

daktyylinen runojalka koostuu yhdestä pitkästä tai keskipitkästä tavusta ja sitä seuraavasta 

kahdesta lyhyestä tavusta ( – uu ). Antiikin mitoissa daktyyli vastaa pituudeltaan yhtä 

spondeeta ( – – ), joka koostuu kahdesta peräkkäisestä pitkästä tai keskipitkästä tavusta. Yksi 

pitkä tavu vastaa siis kahta lyhyttä. Useissa antiikin runomitoissa daktyyli ja spondee ovatkin 

lähes vapaassa vaihtelussa. Esimerkiksi heksametrisäkeessä on kuusi runojalkaa, joista neljä 

ensimmäistä voivat olla joko daktyyleja tai spondeita, mutta kaksi viimeistä runojalkaa ovat 

vakiintuneet peräkkäiseksi daktyyliksi ja spondeeksi21. Heksametrisäkeen metrinen kaava 

voidaan esittää seuraavasti: 

 

  –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 |  –́ 𝑢𝑢 | –́  𝑢𝑢 | –́ x 

 

Suomenkielisessä runoudessa on vallalla käytäntö, ettei klassisia mittoja kirjoiteta 

puhtaasti durationaalisista lähtökohdista, vain tavun pituuteen perustuen, vaan myös 

tavupaino vaikuttaa siihen, mihin metriseen asemaan sen voi sijoittaa; runojalan nousuun ei 

voi sijoittaa täysin painotonta tavua (Toivonen 2019: 150). Tämän ohella mittasyysteemiä on 

sopeutettu suomen kielen metriikkaan sallimalla erinäisiä väljennyksiä. Nämä väljennykset 

koskevat sitä, millainen tavu soveltuu daktyylin laskuasemaan, eli sitä, kuinka tarkasti 

noudatetaan vaatimusta tavun lyhyydestä. Eri runoilijat ovat suhtautuneet väljennyksiin eri 

tavoin ja sallineet väljennysmahdollisuuksista joko yhden tai useampia. Jo antiikin 

runoudessa tavattava väljennyssääntö on, että viimeiseen laskuasemaan käy myös keskipitkä 

tavu, erityisesti siinä tapauksessa, että seuraava sana alkaa vokaalilla. Tätä sääntöä 

hyödyntävät käännöksissään esimerkiksi Manninen sekä Teivas ja Päivö Oksala. Näin tiukka 

 
21 Viimeinen tavu saa olla myös lyhyt, jolloin viimeinen jalka olisi trokee. 
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tulkinta laajuussäännöistä sulkee ulkopuolelleen noin puolet suomen kielen kolmitavuisista 

sanoista ja nelitavuisista jopa 70 %. (Toivonen 2019: 136–137.) 

Joustavammin laajuussääntöihin on suhtautunut esimerkiksi V. A. Koskenniemi. 

Koskenniemi hyväksyy mitanmukaisiksi yleisesti ottaen sellaisetkin daktyylit, joissa 

ensimmäisessä laskuasemassa on keskipitkä tavu. Tällöin kuitenkin viimeisen laskuaseman 

tulisi olla lyhyt, jotta runojalan daktyylimaisuus säilyisi. Koskenniemi ei kuitenkaan noudata 

tätäkään sääntöä orjallisesti, vaan hän saattaa käyttää ensimmäisessä laskussa jopa täyspitkää 

tavua ja toisinaan kumpikin laskutavu on keskipitkä. (Toivonen 2019: 137–138.)   

Viidan runossa ”Maailmanparantajalle” (BE: 32) havaitaan lyhyiden ja pitkien tavujen 

säännönmukaista vaihtelua klassisen runouden tapaan ja sitä on mielekästä tarkastella 

durationaalisen mittasysteemin näkökulmasta soveltaen siihen klassisen metriikan käsitteitä. 

Mahdollista durationaalista ulottuvuutta huomioimatta olisi ”Maailmanparantajalle” täysin 

mitanmukaista trokee-daktyyliä, jossa toteutuu Leinon (1982: 331) viides prominenssisääntö: 

”Pitkä yksitavuinen sana on prominentti, jos sitä seuraava lyhyt pääpainollinen tavu on 

epäprominentti”. Tämä sääntö toteutuu esimerkiksi runon ensimmäisessä säkeessä: 

 

Saarnaa, mies, sanas tärkeä jaa + o  + oo  + oo  + 

 

Prominentit, nousuasemaan osuvat tavut ovat kursiivissa. Kuten nähdään, yksitavuinen 

mies on nousuasemassa ja sitä seuraava pääpainoillinen tavu sa- on laskuasemassa. 

Tyypillisesti yksitavuinen sana mielletään painottomaksi, kuten mainitsen jambimitan 

yhteydessä (ks. s. 18). Tämä ei ole Betonimyllärissä ainutkertainen ratkaisu, eikä erityisen 

epätavanomainen suomalaisessa lyriikassa ylimalkaan. Samaa prominenssisääntöä 

noudatetaan myös joissakin muissa runokokoelman trokee-daktyyli- ja jambi-

anapestirunoissa, esimerkiksi ”Alfhildissa” ja ”Myllyssä”. 

Huomionarvoista on, että runon rytmi luo kuitenkin poikkeuksellisen voimakkaan 

durationaalisen vaikutelman. Klassisina runojalkoina sama säe voidaan esittää näin: 

 

Saarnaa, mies, sanas tärkeä jaa –  ́ – | –́ uu | –́ uu | –  ́   
 

Säkeen aloittaa kahdesta pitkästä tavusta koostuva spondee, jota seuraa kaksi daktyyliä. Säe 

päättyy nousuasemaan, joten säe on katalektinen. Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten Viidan 

runoa voidaan lukea klassisen mitan muunnelmana ja miten se suhtautuu klassisten 
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runomittojen suomalaiseen perinteeseen. Lisäksi pohdin metristen ratkaisujen suhdetta runon 

lajityppiin, tyylilajiin ja merkitykseen. 

 

 

4.1. ”Maailmanparantajalle”, klassisen epigrammin muunnelma 

 

Ironiset pikkurunot eli epigrammit ovat Viidalle tyypillisiä; Betonimyllärin runoista niiden 

osuus on peräti 45 % (ks. Kuvio 1 s. 14). Tarkastelen niistä yhtä suhteessa klassiseen 

epigrammiperinteeseen. ”Maailmanparantajalle” (Be s. 32) on nelisäkeinen runo, joka 

nimensä mukaisesti on kohdistettu ”maailmanparantajiksi” kutsutuille ihmisille. Heille on 

tyypillistä valistaa kanssaihmisiään siitä, mikä maailmassa on vialla ja mitä asialle tulisi 

tehdä. Viidan satiirisessa runossa tämän äänekkään ihmisryhmän toimintapa selitetään 

banaalisti: 

 

 Saarnaa, mies, sanas tärkeä jaa 

 korvaan kuuroksi jääneen; 

 joskaan huutos ei järkeä jaa, 

 huolesi hautaa se ääneen. 

 (BE: 32) 

 

Runossa kehotetaan saarnaamaan, vaikkei se minkäänlaista vastakaikua kuulijoissa 

herättäisikään. Runon puhujan näkemyksen mukaan julistamisen ensisijainen tehtävä näet ei 

ole ”järjen jakaminen”, vaan se vastaa pikemminkin yksilöpsykologisiin tarpeisiin: 

henkilökohtaiset huolet painuvat taka-alalle, kun yksilö ryhtyy kovaäänisesti ajamaan jotakin 

suurempaa asiaa. ”Maailmanparantajalle” ironisoi yksilön kyvyttömyyden tunnistaa pahan 

olonsa todellisen lähteen. Runo toteaa sarkastisesti, ettei parantamisen tarpeessa ole niinkään 

maailma kuin ihminen itse omine päänsisäisine ongelmineen. 

Tyyliltään ”Maailmanparantajalle” on epigrammiruno eli lyhyt satiirinen runo. 

Klassiset epigrammit kirjoitettiin elegiseen mittaan, jossa heksa- ja pentametrisäkeet 

vuorottelevat muodostaen distikoneiksi (kr. δίστιχον, distikhon, ’kaksisäkeinen’) kutsuttuja 

säepareja. Elegiarunoudesta epigrammit erottaa paitsi niiden aihe myös lyhyys. Epigrammi 

(kr. ἐπίγραμμα, ’epigrammi’, ’kaiverrus’; verbistä ἐπιγράφω ’kirjoittaa päälle’, ’kaivertaa’) on 

saanut nimensä siitä, että ne kaiverrettiin kiveen, esimerkiksi monumentteihin ja patsaihin. 

Nämä kaiverrukset olivat usein lyhyitä, vain yhden distikonin pituisia ajatuksia ja 
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iskulauseita. Tästä tulee myös sana lapidaarinen (lat. lapis, ’kivi’), jolla viitataan tyyliin, joka 

on ”kuin kiveen hakattu”. Kun satiirinen epigrammirunous kehittyi myöhemmin omaksi 

lajityypikseen Roomassa, oli olennaista juuri tiivis ja iskevä muoto. Epigrammirunouden 

tuntomerkeiksi vakiintuivat lakonisuus, sukkeluus ja ivallisuus. (Esim. Baldick 2008: epigram 

ja Hosiaisluoma 2003: 201–202.)  

Modernina aikana epigrammin sisällölliset ja tyylilliset tuntomerkit ovat samoja mutta 

muut muotoratkaisut ovat syrjäyttäneet elegisen distikonmitan, ja esimerkiksi riimistä on 

tullut yksi nykyaikaisen ivarunouden tyypillisimmistä tehokeinoista. Betonimyllärin 

satiirisista pikku runoista enemmistö voitaneen luokitella epigrammirunoudeksi.  

Muista runokokoelman epigrammirunoista ”Maailmanparantajalle” eroaa sikäli, että 

metrisestikin se muistuttaa elegistä distikonia. Havainnollistan tätä yhtäläisyyttä vertaamalla 

erästä Päivö Oksalan kääntämää Catulluksen (Catullus & Oksala 1965: 179.) epigrammia 

Viidan runoon: 

 

1. Tietää tahtonet, miks viha, rakkaus mieltäni raastaa. 

 Tiedä en, tunnen vain, ristillä kärsiä saan. 

2. Saarnaa, mies, sanas tärkeä jaa 

    korvaan kuuroksi jääneen; 

    joskaan huutos ei järkeä jaa, 

    huolesi hautaa se ääneen. 

Rytmivaikutelman samankaltaisuuden havaitsee suhteellisen vaivattomasti, vaikka 

Catulluksen säkeet ovat selvästi pidempiä ja Viidalla säkeitä kahden sijaan neljä. Seuraavaksi 

esittelen tarkemmin, mitkä rytmiset kuviot toistuvat kummassakin runossa. Klassisen elegisen 

distikonin metrinen kaava on seuraava: 

–́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 |  –́ 𝑢𝑢 | –́  𝑢𝑢 | –́ x 

–́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢| –́ || –́  𝑢𝑢 | –́  𝑢𝑢 | –́ 

Ensimmäinen säe on daktyylistä heksametriä (ks. s. 33). Toinen säe puolestaan koostuu 

kahdesta hemiepeksestä (kr. ἡμιεπές, ’puolikas eeppinen säe’) eli kahdesta heksametrisäkeen 

puolikkaasta; kuuden runojalan heksametrisäkeen kaksi ensimmäistä daktyylia toistuvat 

sellaisenaan, mutta kolmannen eli keskimmäisen daktyylin keskikohdasta, nousuasemassa 

olevan pitkän tavun jälkeen heksametrisäe ikään kuin katkeaa. Kahden säkeenpuolikkaan, 

hemiepeksen, välissä on pakollinen kesuura. Tällaista säettä kutsutaan pentametrisäkeeksi, 

koska siinä on kuusijalkaiseen heksametrisäkeeseen nähden yksi runojalka vähemmän: neljä 
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kokonaista ja kaksi puolikasta. Tosiasiassa niin heksametrissä eli kuusimitassa kuin 

pentrametrissä eli viisimitassa nousuja on kuusi.  

Heksametrisäe päättyy aina rytmisen kuvioon, jota voidaan kutsua joko adoniseksi 

säkeeksi (lat. versus adoneus) tai adoneukseksi. Adonisessa säkeessä tai adoneuksessa 

daktyylia seuraa spondee tai trokee. Se voidaan esittää muodossa –́  𝑢𝑢 –́ x. (Esim. Castrén et 

al. 2000: 504.) Catulluksen runossa tämä rytmikuvio ilmenee säkeenlopussa mieltäni raastaa. 

Viidan runossa adoneuksia on kaksi, toisen säkeen päättävä kuuroksi jääneen sekä viimeisen 

säkeen päättävä hautaa se ääneen, joka kuitenkin noudattaa väljennettyjä pituussääntöjä (ks. 

s. 45–47). Elegisen distikonin parittomat heksametrisäkeet päättyvät säännönmukaisesti tähän 

kahden peräkkäisen runojalan luomaan rytmikuvioon. Parilliset pentametrisäkeet säkeet sen 

sijaan päättyvät aina daktyyliin ja sitä seuraavaan nousuasemaan. Tätä runojalkaa kutsutaan 

klassisessa metriikassa khoriambiksi (m.kr. χορίαμβος) ja voidaan esittää muodossa –́  𝑢𝑢 –́ 

(esim. Toivonen 2019: 139). Jos pentametrisäettä ajatellaan kahtena kesuuran erottamana 

pienoissäkeenä, kumpikin niistä päättyy painolliseen pitkään tavuun. Catulluksen runossa se 

ilmenee seuraavasti: 

 

 Tiedä en, tunnen vain, || ristillä kärsiä saan. 

 

Kursivoidut sanat vain ja saan katkaisevat säkeen muutoin daktyylisen poljennon ja kiinnittää 

kuulijan huomion; elegisessä distikonissa säepari on yksi ajatuksellinen yksikkö, ja ajatuksen 

päättävä jälkimmäisen säe on siten erityisen huomion kohteena. Vastaavia nousuun päättyviä 

säkeitä ”Maailmanparantajassa” ovat ensimmäinen ja kolmas: 

 

1. Saarnaa, mies, sanas tärkeä jaa 

2. joskaan huutos ei järkeä jaa, 

 

Säkeet riimittyvät nelitavuisella loppusoinnulla tärkeä jaa: järkeä jaa, jonka molemmat 

jäsenet päättyvät yksitavuiseen painolliseen sanaan jaa. Molemmat runot ovat daktyylista 

mittaa ja niissä on samoja rytmikuvioita. Runojen välillä on myös metrisiä eroavaisuuksia, 

joita tarkastelen seuraavaksi. 

1. Tie-tää tah-to-net, miks vi-ha, rak-ka-us miel-tä-ni   

raas-taa. 

–́ – | –́ 𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢 |  –́ – 

  

–́ 𝑢𝑢 | –́ – | –́  || –́ 𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢|  –́ 
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Jos vertaamme ”Maailmanparantajan” yksittäisiä säkeitä heksametri- ja pentametrisäkeisiin, 

havaitsemme, millä tavoin Viidan runo eroaa näistä klassisista säetyypeistä: 

 

1.A. Heksametrisäkeen metrinen kaava: –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 |  –́ 𝑢𝑢 | –́  𝑢𝑢 |  –́ x 

 

2.A. ”Maailmanparantajalle”, 2./4. säe:          –́ –  | –́ 𝑢𝑢   |  –́ – 

 

 

 

1.B. Pentametrisäkeen metrinen kaava:      –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 | –́ || –́  𝑢𝑢 | –́  𝑢𝑢 | –́ 

 

2.B. ”Maailmanparantajalle”, 1./3. säe:                        –́ –  | –́ 𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢 | –́ 

 

 

Olen asemoinut kaavat siten, että niiden vastaavuudet ovat helpommin havaittavissa; 

yhtäläisyydet ovat ilmeisempiä, jos säkeitä tarkastelee lopusta alkua kohti. Havaitsemme, että 

runon parilliset säkeet (2.A.) vastaavat heksametrisäkeen (1.A.) kolmea viimeistä jalkaa ja 

että parittomat (2.B.) vastaavat pentametrisäkeen (1.B.) jälkimmäistä hemiepestä; koko 

säkeen voidaan katsoa olevan spondeella laajennettu hemiepes. Runon 

”Maailmanparantajalle” säkeet ovat elegiseen distikoniin verrattuna kuitenkin niin tynkiä, 

ettei vertailu sellaisenaan ole välttämättä mielekästä, vaikka juuri säkeiden loput ovat useissa 

mitoissa rytmiltään kaikkein kiinteimpiä. Jos liitämme Viidan runon kaksi peräkkäistä säettä 

yhteen ja sitten vertaamme niitä heksametrisäkeeseen, havaitsemme jotakin kiinnostavaa: 

 

1. Heksametrisäkeen metrinen kaava: –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢  |      | –́ 𝑢𝑢 | –́  𝑢𝑢 |  –́ x 

 

2. ”Maailmanparantajalle”, 1. ja 2. säe: –́ –    | –́ 𝑢𝑢 | –́ 𝑢𝑢 | –́   ||  –́ –  | –́ 𝑢𝑢 |  –́ – 

 

 

Yhdistettyämme säkeet ilmenee, että runon metrinen kaava on hyvin lähellä heksametrisäettä. 

Siinä on ikään kuin yksi ylimääräinen nousu (punaisella) keskellä säettä, joka olisi 

heksametrimitan näkökulmasta mittavirhe. Ylimääräistä nousua lukuun ottamatta mitta olisi 

    Tie-dä en, tun-nen vain, ris-til-lä kär-si-ä saan. 

 

 

2. Saar-naa, mies, sa-nas tär-ke-ä jaa 

    kor-vaan kuu-rok-si jää-neen; 

    jos-kaan huu-tos ei jär-ke-ä jaa, 

   huo-le-si hau-taa se ää-neen. 

–́ – | –́ 𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢 | –́ 

–́ – | –́ 𝑢𝑢  |  –́ – 

jne. 
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virheetöntä. Runon typografisessa säejaossa tämä ylimääräinen nousu kuitenkin tuottaa 

sellaisen säkeen loppujen rytmikuvioiden vuorottelun, joka tuo mieleen elegisen distikonin, 

vaikka järjestys on käänteinen: elegisessä distikonissa adoneukseen päättyvät 

heksametrisäkeet ovat parittomia ja khoriambiin päättyvät pentametrisäkeet parillisia, kun 

taas ”Maailmanparantajassa” ne ovat päinvastaisessa järjestyksessä. Runo onnistuu 

muistuttamaan daktyylistä heksametriä ja elegistä distikonia olematta varsinaisesti 

kumpaakaan. Runon metrinen rakenne lainailee elementtejä klassisten runomittojen kaavoista, 

mutta soveltaa niitä vapaasti, lähinnä viitteellisesti. 

 

On tärkeää kiinnittää huomiota myös kysymykseen, milloin ylipäätään suomenkielistä runoa 

voidaan pitää durationaalisena. Klassisten mittasääntöjen soveltaminen suomen kielen tuottaa 

vaikeuksia, eivätkä kaikki klassisia mittoja käyttävät runoilijamme noudata niitä 

puhdasoppisesti vaan ovat päätyneet jonkinlaiseen kompromissiin. Suomenkielinen klassinen 

metriikka hyödyntää erinäisiä väljennyssääntöjä, joiden ansiosta käyttökelpoisten sanojen 

määrä kasvaa. Seuraavaksi esittelen niitä väljennyssääntöjä, joita voimme löytää Viidan 

runosta ”Maailmanparantajalle”. 

Jos Viidan runoa ”Maailmaparantajalle” tarkastelee lähemmin, voimme havaita, ettei 

se noudata puhtaasti durationaalisen mittasysteemin periaatteita. Mitanvastaisuuksien suuren 

määrän valossa voisi jopa väittää, ettei runo sittenkään pyri klassisen runomitan 

vaikutelmaan. Jos kuitenkin otamme huomioon klassisten runomittojen kotimaisen perinteen, 

havaitsemme, että Viidan runossa ilmeneviä väljennyksiä esiintyy muillakin klassista mittaa 

käyttäneistä runoilijoistamme. Näitä daktyylimitan laajennussääntöjä on esitellyt Toivonen 

(2019: 135–139 ja 152–154), joka on tutkinut V. A. Koskenniemen runomittoja. Seuraavaksi 

esittelen Viidan mittaratkaisuja Koskenniemen käyttämien väljennyskäytäntöjen valossa. 

Puhtaan durationaalisen daktyylin ongelma on, että se poissulkee ison osan suomen 

kielen sanastosta. Toivonen (mts. 135) toteaa, että ”[m]itä vapaammin durationaalinen 

daktyyli määritetään, sitä laajemmin voi kielen sanavarastoa käyttää”. Täysin ongelmatonta 

mitan väljentäminen ei silti ole: ”Hintana saattaa kuitenkin olla runomitan heikentyminen, 

metrinen epäpuhtaus” (ibid.) Seuraavaksi esittelen sitä, mitä ”metrisiä epäpuhtauksia” eli 

mitanvastaisuuksia löytyy runosta ”Maailmanparantajalle”. Otan huomioon kaikki muut 

epäpuhtaudet paitsi yleisimmän väljennyssäännön, jonka mukaan daktyylin viimeinen tavu 

voi olla keskipitkä (ks. s. 34). Kuvaan ensin runon metrisen kaavan perinteisellä jaolla 

lyhyihin ja pitkiin tavuihin. Sen jälkeen analysoin tavurakennetta tarkemmin Leinon (esim. 

1982: 169) käyttämää numeroihin perustuvaa merkintätapaa, jossa numerolla 3 merkitään 
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pitkää ja numerolla 2 lyhyttä pääpainollista tavua, numerolla 1 pitkää ja numerolla 0 lyhyttä 

pääpainotonta tavua. Mitanvastaiset tavut tekstissä merkitsen lihavoinnilla. 

 

Saar-naa, mies, sa-nas tär-ke-ä jaa 

   3    1        3        21     3    00   3    

kor-vaan kuu-rok-si jää-neen; 

   3    1        3    10      3     1 

jos-kaan huu-tos ei jär-ke-ä jaa, 

   3    1      3      11     3    00    3 

huo-le-si hau-taa se ää-neen. 

–́ – | –́ 𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢 | –́ 

 

–́ – | –́ 𝑢𝑢  |  –́ – 

 

–́ – | –́ 𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢 | –́ 

 

–́  𝑢𝑢  | –́ 𝑢𝑢  |  –́  

    3   00    3     10     3    1 

 

Runosta löytyy vain kolme perusdaktyyliä, joissa yhtä pitkää pääpainollista tavua (3) seuraa 

joko kaksi lyhyttä pääpainotonta tavua (00) tai lyhyt pääpainollinen tavu ja lyhyt pääpainoton 

tavu (20): ”tär-ke-ä” (3 00), ”jär-ke-ä” (3 00) ja ”huo-le-si” (3 00). Yleisen väljennyssäännön 

mukaisia daktyylijalkoja, joissa pitkää pääpainollista tavua seuraa joko lyhyt pääpainoton 

tavu ja pitkä pääpainoton tavu (3 01) tai lyhyt pääpainollinen tavu ja lyhyt pääpainoton tavu 

(3 21) esiintyy yksi kappale: ”mies sa-nas” (3 21). Runossa daktyylijalat ovat vapaassa 

vaihtelussa spondeejalkojen kanssa. Kolme ensimmäistä säettä alkavat daktyylin sijaan 

spondeella. Runon kaikki spondeet ovat mitallisesti oikeaoppisia: pitkää pääpainollista tavua 

seuraa pitkä pääpainoton tavu (3 1). 

Mitanvastaisia daktyyleja on kolme: ”kuu-rok-si” (3 10), ”huu-tos ei” (3 11) ja ”hau-

taa se” (3 10). Seuraavaksi esittelen, miten nämä mitanvastaisuudet suhtautuvat 

Koskenniemen käytäntöihin. Kaikissa kolmessa esimerkissä on mitan mukaisesti alussa pitkä 

tavu, mutta runojalan toinen tavu on pitkä: kuu∙rok∙si, huu∙tos ei, hau∙taa se. Kahdessa 

ensimmäisessä keskimmäinen tavu on keskipitkä, viimeisessä täyspitkä. Näistä kahdesta 

ensimmäinen päättyy lyhyeen tavuun (kuu∙rok∙si), jälkimmäinen keskipitkään (huu∙tos ei). 

Daktyyli, jossa ensimmäinen tavu on pitkä, keskimmäinen keskipitkä ja viimeinen lyhyt, on 

Toivosen (2019: 136) mukaan Koskenniemelle ”keskeinen käytäntö”, mutta esimerkiksi 

Manninen sekä Päivö sekä Teivas Oksala eivät tätä väljennystä hyväksyneet. Koskenniemen 

käytäntö lisää daktyylimitassa käyttökelpoisten kolmi- ja nelitavuisten suomen kielen sanojen 

määrää jopa 20 % (kts. s. 41). 

Koskenniemeläisen käytännön mukaan siis runojalka kuu∙rok∙si olisi sellaisenaankin 

hyväksyttävä. On kuitenkin mahdollista tarkastella runojalan mitanvastaisuutta toisestakin 

näkökulmasta. Latinan- ja kreikankielisessä metriikassa konsonanttiyhtymä ks voi aloittaa 

tavun, kun taas suomen kielessä tavut eivät voi alkaa konsonanttiklustereilla, joten 
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konsonantti yhtymä jakautuu kahteen eri tavuun. Tästä huolimatta runojalan voi skandeerata 

niin kuin se olisi tavutettu kuu-ro-ksi, niin että runojalan toinen tavu kuulostaa lyhyemmältä. 

Toisin sanoen ääneen luettuna runojalan mitanvastaisuutta ei välttämättä havaitse tai se 

voidaan helposti pakottaa mitanmukaiseksi. 

Runojalassa huu∙tos ei molemmat laskutavut ovat keskipitkiä. Tällaisiakin tapauksia 

esiintyy Koskenniemen runoudessa ”kolmisenkymmentä” kappaletta (mts. 138). Mutta myös 

tämän runojalan mitanvastaisuus voidaan uudelleenarvioida, kun otetaan huomioon 

tavutuksen joustavuus: skandeerattaessa runojalka mukautuu vaivattomasti mitan 

vaatimuksiin: huu-to-s͡ ei. Näin kysymyksessä olisi sittenkin yleisimmän väljennystyypin 

mukainen daktyyli. Esittelemäni kaksi ensimmäistä mitanvastaisuutta ovat siis molemmat 

mitanvastaisuuden rajatapauksia siinä mielessä, että kummassakin tapauksessa 

mitanvastaisuuden vaikutelmaa on mahdollista lieventää ääneen luettaessa. Kolmas 

mitanvastaisuus, hau∙taa se sitä vastoin on yksiselitteisesti virhe, mikäli oletamme 

mittasysteemin olevan durationaalinen. Sellaisia daktyyleja, joissa toinen tavu on täyspitkä ja 

viimeinen lyhyt, löytyy Koskenniemeltäkin ”nelisenkymmentä” kappaletta (mts. 137). Näin 

ollen kaikki Viidan käyttämistä poikkeusdaktyyleista runossa ”Maailmanparantajalle” ovat 

koskenniemiläisittäin käyttökelpoisia. Viita soveltaa antiikin metriikkaa Koskenniemen 

jalanjäljissä. Niin Koskenniemi kuin Viitakin tinkivät mitan puhtaudesta, jotta se toimisi 

paremmin suomen kielessä. Seuraavaksi pohdin kysymystä, voidaanko Viidan runoa 

”Maailmanparantajalle” pitää klassisen epigrammin muunnelmana. 

 

Marjukka Kaasalaisen (2008: 13) arvelee, että Viidan lyhyiden epigrammien muotoon ovat 

vaikuttaneet klassiset esikuvat: ”Ja kaiketi [epigrammien] muodon hioutumiseen osaltaan ovat 

vaikuttaneet myös antiikin runouden epigrammit, joiden sanontaan Viita koulussa latinan 

tunneilla joutui tutustumaan [ – – ]”. Samaan johtopäätökseen on tullut Rafael Koskimies, 

joka ”on korostanut ’latinakoulun’ merkitystä Viidan runoudelle ominaiselle älyn 

iskevyydelle, selkeydelle ja viljeltyneisyydelle” (Varpio 1973: 25). Viidan runo 

”Maailmanparantajalle” ei ole klassinen epigrammi sikäli, että se ei noudata elegistä 

distikonmittaa, vaan enintäänkin viittaa siihen. Runoa voisi ehkä pitää pikemminkin klassisen 

epigrammin mukaelmana, jossa määrättyjen rytmielementtien luoma auditiivinen vaikutelma 

toimii alluusion tavoin. Runo käyttää käyttää klassiselle epigrammille leimallisia ja selvästi 

tunnistettavia rytmikuvioita, versus adoniusta ja khoriambia. Juuri nämä säkeenloppuiset 

runojalat ovat elegisen mitan kiinteärytmisimmät osat, joista mitan helpoiten tunnistaa. 
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Betonimyllärin useista epigrammirunoista vain yhdessä on antiikin epigrammin 

rakennepiirteitä, jotka nekin lähinnä alluusion tasolla. Mikä näin ollen on durationaalisen 

mitan funktio runossa? Yhteys epigrammin lajityyppiin voi vaikuttaa mielivaltaiselta, mutta 

sille löytyy selitys tarkasteltaessa runotekstin sisältöä. Analysoin seuraavaksi klassista 

metriikkaa väljästi mukailevan mitan funktiota runossa ”Maailmanparantajalle”. 

”Maailmanparantajalle” on luonteeltaan dialoginen; se on vastine 

”maailmanparantajan” julistukselle, johon runossa viitataan. 

 

Saarnaa, mies, sanas tärkeä jaa 

korvaan kuuroksi jääneen; 

(BE: 59) 

 

Kysymyksessä on siis maailmanparantajan saarna, palopuhe. Runon puhuja kuvailee tätä 

julistusta ilmaisulla ”sanas painava”. Voimme kuvitella, että ilmaisu on juhlavan retorista. 

Durationaalista mittasysteemiä voitaneen pitää kaikkein juhlallisimpana ja akateemisimpina; 

suomalaisen runouden kontekstissa sen käyttäjistä mieleen tulevat ensimmäisenä klassistit  

J. L. Runeberg ja V. A. Koskenniemi. Näkemykseni mukaan runon klassista runoutta 

muistuttava mitta motivoituu juuri tällaisesta assosiaatiosta käsin. Viidan runossa käytetään 

taitavasti hyödyksi durationaalisuuden yhteyttä klassiseen kulttuuriin ja sen tuottamiin 

mielleyhtymiin. Syntyy voimakas mielikuva pompöösistä puheesta, jossa puheen 

vaikuttavuutta lisätään retorisin figuurein. Niinpä runon puhuja jäljittelee sitä juhlallista ja 

painavaa tyyliä, jolla runossa mainittu ”maailmanparantaja” saarnaa. 

Runon ”Maailmanparantajalle” mitalliset elementit viittaavat kahtaalle: ensinnäkin ne 

viittaavat runon lajityyppiin, epigrammirunouteen, toisaalta ne viittaavat ikonisesti runon 

sisältöön: runossa klassinen metriikka edustaa ennen kaikkea klassista retoriikkaa, joka 

puolestaan viittaa runossa kuvattuun puhe-esitykseen. ”Maailmanparantajalle” hyödyntää 

durationaalisia periaatteita ja klassisen metriikan elementtejä perinnetietoisesti, mutta 

kuitenkin vältellen valmiita malleja ja kaavoja. Perinteeseen viitataan sen keinovalikoimaa 

vapaasti hyödyntäen ja mukaillen, mikäli se palvelee runon sanomaa. Runoa ei voida pitää 

ehkä klassisen epigrammin muunnelmana, vaan suhde on pikemminkin allusorinen: lukija 

assosioi tietyt rytmikuviot klassiseen runouteen, ja näiden assosiaatioiden herättämät 

mielikuvat palvelevat runon merkitystasoa. 
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4.2. Durationaalisuus runossa ”Mylly” 

 

Durationaaliset piirteet Betonimyllärissä eivät rajoitu runoon ”Maailmanparantajalle”, vaan 

niitä on havaittavissa myös runokokoelman laajimmassa (339 säettä) runossa ”Mylly” (BE: 

92–108). Runossa noudatetaan pääasiassa dynaamisia periaatteita. Runon ensimmäiset 32 

säettä ovat selvästi anapestisia tai jambis-anapestisia, mutta mitan suunnan muuttumista on 

vaikea määrittää tarkasti; säkeet 33–37 ovat kaksihahmotteisia. Viimeistään alkaen säkeestä 

38 säkeen suunta muuttuu laskevaksi ja hallitsevaksi mittatyypiksi tulee daktyyli. 

Nousevamittaisissa säkeissä säkeenalkuiseen laskuasemaan sijoittuu pääsääntöisesti joko 

kaksi tavua, joista ensimmäinen on lyhyt ja jälkimmäinen pisimmillään keskipitkä, jota olen 

seuraavissa esimerkeissä merkinnyt kursiivilla: o∙li täyt∙tä∙mä as∙ke∙leen; ka∙ru∙sel∙lis∙sa 

lan∙teen, tai yksi pitkä tai keskipitkä tavu (kursivoitu): vain kal∙pe∙a, e∙lo∙ton leh∙ti nyt; 

pää∙las∙ki∙mo Tam∙pe∙reen. Mitan suunnan muuttumisen havaitsee siitä, että säkeet alkavat 

enenevissä määrin raskailla tavuilla. Lyhytalkuisia kaksitavuja esiintyy vain silloin, kun niitä 

seuraa pääpainoton tavu: mi∙kä on vie∙tin ja a∙ja∙tus∙pai∙neen; tavu on on väistämättä painoton, 

joten se kuuluu daktyylijalan mi-kä on laskuasemaan. Havainnollistan mittatyypin ja säkeen 

suunnan muutosta vertailemalla seuraavia kahta säejaksoa (pääpainolliset tavut olen 

merkinnyt kursiivilla): 

  

Sitä kulkua Kuolema johti 

Aleksanterin kirkkoa kohti. 

Kumu kellojen Jaakobin-portailleen 

veti jalkoja jäykistyneitä. 

(BE: 94.) 

  

oo +  oo +  oo +  o 

oo +  oo +  oo +  o 

oo +  oo +  oo +  o + 

oo +  oo +  oo + o 

Vierähti hetki ja Kuolema palas 

luokseni alas, 

murahti hiukan: 

(60) – Teki jo tiukan 

(BE: 95.) 

+ oo  + oo  + oo  +  o 

+ oo  +  o 

+ oo  +  o 

+ oo  +  o 

 

Esimerkeistä nousevan ja laskevan poljennon havaitsee helposti. Alun nousevat säkeet 

kuvaavat Tampereen elämää runon puhujan kulkiessa ”Tampereen päälaskimoa” eli 

Hämeenkatua Keskustorilta kohti Tuulensuuta; matkan varrella hän kohtaa ihmisiä, tanssia, 

naurua: 
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Oli täyttämä askeleen 

päälaskimo Tampereen: 

väli torin ja Tuulensuun 

kiviseinän ja lehmuspuun – 

[ – – ] 

Sävel korvassa aallon ja kuovin 

kadun kulttuurikuilussa luovin. – 

[ – – ] 

Läpi soitimenhumun 

kosmeettisen sumun 

karusellissa lanteen 

ja lahkeen ja ranteen 

ja naurussa suun 

nivelriemua vain näin verhotun luun 

(BE: 92–93.)  

 

Viimeistään hautausmaalla, jossa runon puhuja aloittaa dialogin Kuoleman kanssa, muuttuu 

runon tunnelma ja säkeiden suuntakin muuttuu. Pitkä Kuoleman kanssa käyty dialogi käydään 

daktyylimitassa. Runon aloittava nouseva mitta on tunnelmaltaan keveä, kun taas siirtymä 

daktyylimittaan korostaa painavaa dialogia, jota runon puhuja käy Kuoleman kanssa. 

 

»Toveri Kuolema, luomisen janoa 

tunsitko koskaan ja taidatko sanoa, 

mikä on vietin ja ajatuspaineen 

tarkoitus ikeessä ajan ja aineen? 

Onko vai ei sitä aukene-sanaa, 

jonka voi singota mies päin Manaa?» 

 

– En ole kokenut tautisi laatua; 

virkani sain sekä virkaani tyytyä 

kohta, kun maa oli alkanut hyytyä. 

(BE: 97.) 

 

Ylipäätään Betonimyllärin daktyylimittaa voisi luonnehtia retorisen tyylilajin mittana. 

”Alfhildissa” sitä käytetään saarnanomaisissa alkusanoissa; runossa ”Maailmanparantajalle” 

sen avulla luodaan mielikuva ”reetorista”, jolle runon puhuja on kohdistanut sanansa; runossa 
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”Vallankumous” viitataan puheen pitämiseen. Niissä runoissa, joissa Viidan ”Myllyä” 

siteeratakseni ”pannaan paino puheisiin” eli puhumiseen toimintana, daktyylimitta on 

tyypillinen. Tässä tutkielmassa tekemäni analyysin perusteella ei ole mahdollista sanoa, onko 

tämä systemaattinen rakennepiirre Betonimyllärissä. Tarvittaisiin jatkotutkimusta sen 

selvittämiseksi, kuinka systemaattisesti eri mittatyypit kytkeytyvät tekstilajiin tai puhetapaan. 

”Mylly” on runokokoelman runoille tyypillisesti pääosin nelinousuinen, mutta sen 

rytmi ei ole yhtä monotoninen kuin esimerkiksi runossa ”Julku”. Pitkissä runoissa liian 

yksitoikkoista rytmiä yleisesti ottaen kartetaan, ja tämä pätee myös ”Myllyyn”, jossa 

noudatetut metriset periaatteet sallivat laajemman variaaton mitanmukaisia daktyylisäkeitä. 

Antiikin mitoissa, kuten daktyylisessä heksametrissä, daktyyli ja spondee käsitetään 

saman laajuisiksi runojaloiksi; yksi pitkä tavu laskuasemassa vastaa laajuudeltaan kahta 

lyhyttä tavua. Sama periaate on havaittavissa Viidan runossa ”Maailmanparantajalle”, jossa 

kolme ensimmäistä säettä alkaa säkeenalkuisella spondeella ja neljäs, viimeinen säe 

puolestaan spondeella (ks. s. 40).  

Myös runossa ”Mylly”, jossa mitta selvästi noudattaa dynaamisia periaatteita, voi 

havaita osittain tavun laajuuteen perustuvaa vaihtelua daktyylin ja trokeen välillä. 

Dynaamisten periaatteiden mukaisesti kolmitavuinen sana voi toimia runossa daktyylijalkana 

ilman minkäänlaisia tavun laajuuteen liittyviä kriteerejä. Kuitenkin runossa on useita 

tapauksia, joissa kiistatta daktyylijalka on tunnistettavissa daktyyliksi ennen kaikkea 

durationaalisen metriikan näkökulmasta. Mielenkiintoista on pohtia, milloin ja miksi tällaisia 

durationaalisia daktyylijalkoja esiintyy. Analyysini perusteella durationaalisiin periaatteisiin 

turvaudutaan runossa silloin, kun puhtaan dynaamisen tulkinnan perusteella runojalkaa ei 

voitaisi hahmottaa daktyyliksi. Toisin sanoen Viita käyttää kummankin mittasysteemin 

periaatteita rinnakkain. Tämän ratkaisun ansiosta Viidan daktyylimitta on joustavampi sen 

suhteen, millainen tavu sopii runojalan nousuun, kuin puhtaasti jompaakumpaa 

mittasysteemiä edustava daktyylimitta; tavu kelpaa tiettyyn metriseen asemaan joko paino- tai 

laajuussuhteiden nojalla.  

Havainnollistan seuraavaksi tapauksia, joissa säkeet noudattavat vain dynaamisia 

periaatteita. Alla olevat esimerkkisäkeet alkavat lyhyellä pääpainottomalla tavulla: 

 

Takana katu ja luurankolovi. (BE: 95.) 

Mitäpäs noista, käveltiin (BE: 96.) 

2 00  2 00  3 10  2 0 

2 01  3 0  2 11 
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Toveri Kuolema, luomisen janoa (BE: 97.) 

Samassa taljassa asumme, hosumme, (BE: 103.) 

Komeaa kuminaa. – Miltähän navalta (BE: 107.)  

2 00  3 00  3 01  2 00 

2 10  3 10  2 10  2 10 

2 01  2 01  3 01  2 10 

 

Kiinnittäkäämme huomiota säkeenalkuisiin daktyylijalkoihin. Kaikki esimerkkisäkeet alkavat 

kolmitavuisella sanalla, joiden luonnollinen sanapaino on ensimmäisellä tavulla ja sitä 

seuraavat kaksi tavua ovat pääpainottomia riippumatta tavujen muista prosodisista 

ominaisuuksista.  

Viidan runossa säkeet voivat kuitenkin alkaa muullakin kuin pääpainollisella 

ensitavulla. Usein säkeen alussa on yksitavuinen sana. Säkeenalkuinen yksitavu on yleensä 

jambirunouden tuntomerkki, sillä se yleensä tulkitaan pääpainottomaksi ja poljento 

hahmotetaan nousevaksi. ”Myllyssä” kuitenkin säkeenalkuiset yksitavut hahmottuvat 

seuraavia tavuja prominentimmaksi, ja poljento säilyy laskevana. Kun säkeet alkavat 

yksitavuisella sanalla, on sen kuitenkin oltava pitkä tai keskipitkä, jotta se olisi prominentti. 

Tätä havainnollistavat seuraavat esimerkit: 

 

En ole kokenut tautisi laatua. (BE: 97.) 

Vaan, veli, koruista viis, kun on pimeä (BE: 102.) 

Ken kävi kimppuuni, järki sen petti. – (BE: 103.) 

Kun oma tarpees on tyydyttämättä (BE: 103.) 

kuus elon päivää ja sabattivuode. (BE: 105.) 

– Kas miten kissakin haudoilla pinkoo (BE: 106.)  

3 00  2 01  3 00  3 00 

3 00  2 10  3 11  2 00 

3 00  3 10  3 01  3 0 

3 00  3  11  3 10  3 0 

3 01  3 10  2 10  3 0 

3 01  3 01  3 10  3 1 

 

Esimerkkisäkeistä huomaamme lisäksi, että kun säe alkaa pitkällä tai keskipitkällä 

yksitavuisella sanalla, sitä seuraa joko kaksi lyhyttä tavua (3 00) tai lyhyt ja keskipitkä tavu (3 

01). Jotta yksitavuinen pääpainoton sana olisi prominentimpi kuin sitä seuraava 

sananalkuinen pääpainollinen tavu, sen on oltava tätä pidempi. Muussa tapauksessa säkeen 

suunta hahmottuisi helposti nousevaksi. Tätä ilmiötä, jossa daktyyli saadaan aikaiseksi 

kahdesta sanasta polkemalla lyhyiden ensitavujen korkoa, voidaan Toivosen (2019: 152) 

mukaan kutsua ”suomalaiseksi trokeeksi”. Tällä nimityksellä voidaan luonnehtia erinäisiä 
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mittaratkaisuja, joita muun muassa V. A. Koskenniemi on soveltanut klassisiin 

daktyylimittoihin suomen kielessä.  

Ilman edellä kuvattua pitkän yksitavuisen sanan ja sitä seuraavan lyhyen ensitavun 

dynamiikkaa mitta ei hahmottuisi laskevaksi. Näin on laita seuraavassa esimerkkisäkeessä: 

 

jos kerran kuussa on havaintotapaus (BE: 101.) 1  3 1  3 01  2 10  2 01 

 

Säkeenalkuista yksitavuista konjunktiota jos seuraa keskipitkällä tavulla alkava sana kerran. 

Tavujen laajuussuhteiden valossa säkeenalkuinen ”jos” tuleekin tulkita anakruusiksi eli 

esitahdiksi eikä daktyylijalan alkuun sijoittuvaksi nousuasemaksi. Näin ollen säkeen 

ensimmäinen kokonainen runojalka on trokee (painolliset tavut olen kursivoinut): 

 

 jos | ker-ran | kuus-sa on | ha-vain-to | ta-pa-us  o  + o  + oo  + oo  + oo 

 

Anakruusia seuraava trokee koostuu kahdesta keskipitkästä tavusta (3 1). Runosta on 

havaittavissa selvä tendenssi, että daktyylisäe voi alkaa myös tällaisella pitkätavuisella 

trokeella, eli toisin sanoen spondeella. ”Myllyn” alun nousevapoljentoista jaksoa lukuun 

ottamatta miltei jokainen säe alkaa daktyylijalalla, mutta myös trokeealkuisia säkeitä esiintyy. 

Tällaisia säkeitä on yhteensä vain seitsemän: 

 

Hämeenkatua itään ja länteen (BE: 96.) 2 1  2 00  2 10  3 1 

Vihdoin penkillä armeliaalla (BE: 96.) 3 1  3 10  3 00  3 0 

Hiljaa, hiljaa – (BE: 96.) 3 1   3 1 

jos kerran kuussa on havaintotapaus (BE: 101) 1  3 1  3 01  2 10  2 01 

Ellei keksitä keinoa muuta (BE: 99.) 3 1  3 01  3 00  3 0 

Itsekkyyttä on kuoleminenkin. (BE: 102.) 3 1  3 01  3 00  3 1 

Linnunratoja rankoosi liitä, (BE: 106.) 3 1  2 00  3 10  3 0 

 

Esimerkeistä kaikki paitsi yksi alkavat pitkällä tavulla; toinen tavu on aina pitkä. 

Poikkeuksellisesti lyhyellä tavulla alkaa säe Hämeenkatua itään ja länteen. Säkeenalkuinen 

trokee muodostuu lyhyestä pääpainollisesta tavusta ja pitkästä pääpainottomasta tavusta (2 1). 

Pääpainoton tavu (kursivoitu) sanassa ”Hä-meen” on kuitenkin huomattavan pitkä: 
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kysymyksessä on pitkä suljettu tavu, joka on pisin mahdollinen tavutyyppi suomen kielessä. 

Niinpä trokeejalka on kaikkinensa varsin pitkä lyhyestä alkutavustaan huolimatta. Kaikki 

muut säkeenlakuiset trokeejalat muodostuvat kahdesta pitkästä tai keskipitkästä tavusta (3 1).  

Runon ”Mylly” tavujen laajuusanalyysin pohjalta voidaan määritellä runossa metrinen 

periaate seuraavasti: daktyylin voi korvata sellainen trokee, jonka molemmat tavut ovat 

vähintään keskimittaisia tai, jos pääpainollinen tavu on lyhyt, on pääpainottoman tavun oltava 

täyspitkä. Jälkimmäisen kriteerin nojalla daktyylia korvaavan trokeen ei tarvitse laajuudeltaan 

vastata spondeeta. Toisaalta runossa myös daktyylijalka voi alkaa lyhyellä pääpainollisella 

tavulla; pääpainollisen tavun laajuudella vaikuttaa olevan merkitystä vain silloin, kun säe 

alkaa yksitavuisella sanalla, koska silloin daktyylirytmin säilyminen edellyttää sitä, että 

yksitavuinen sana säkeen alussa mielletään seuraavaa tavua prominentimmaksi. Runo 

noudattaa myös daktyyli-spondee-vaihtelua muistuttavaa periaatetta, jossa runon laskuaseman 

kahta, laajuudeltaan määrittelemätöntä tavua vastaa yksi keski- tai täyspitkä tavu. Tapausten 

niukan lukumäärän vuoksi on mahdotonta määritellä, onko trokeen kokonaislaajuudella 

merkitystä: aineiston valossa en voi ottaa kantaa siihen, sallisiko periaate esimerkiksi 

tapauksen, jossa daktyylin korvaisi trokee, jonka pääpainollinen tavu on lyhyt ja pääpainoton 

tavu vain keskipitkä, vai onko runojalan tavuyhdistelmän vähimmäislaajuus keskipitkä + 

keskipitkä / lyhyt + täyspitkä. 

Viidan metrinen periaate, jonka mukaan daktyylin kaksi laskuasemaa voidaan korvata 

puoli- tai täyspitkällä tavulla, on erittäin kiinnostava ilmiö, joka ei oman kokemukseni 

perusteella ole kovin yleinen lyriikassamme. Se muistuttaa klassisen metriikan esimerkiksi 

heksametrissa esiintyvää daktyyli-spondeevaihtelua ja pidänkin sitä tämän eräänlaisena 

muunnelmana. Tämän periaatteen johdosta pitkä daktyylimittainen runo soljuu luontevalla 

suomen kielellä ja sallii rytmisen vaihtelun säilyttäen kuitenkin tasaisen daktyylipoljennon. 

 Runossa esiintyy muitakin kiinnostavia metrisiä väljennyksiä. Esimerkiksi säe 

Ihmisen ei sovi elävänä kaatua! (BE: 97) voidaan tulkita joko viisinousuiseksi, jolloin 

kysymyksessä olisi viisinousuinen trokee-daktyyli (runojalan nousuasemiin osuvat tavut 

kursivoitu) 

 

Ih-mi-sen | ei so-vi | e-lä- | vä-nä | kaa-tu-a    + oo  + oo  + o  + o  + oo 

Ottaen kuitenkin huomioon, että runo koostuu pääasiallisesti nelinousuisista säkeistä, on 

luontevampaa tulkita mitta daktyylis-peoniseksi, jolloin nousujen säännönmukaisesti neljä. 
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Ih-mi-sen | ei so-vi | e-lä-vä-nä | kaa-tu-a    + oo  + oo  + ooo  + oo 

Daktyyli on siis korvattavissa paitsi laajalla trokeella myös suppealla nousevalla peonilla. 

Peonijalan muodostaa sana elävänä, jonka kaikki neljä tavua ovat lyhyitä. Näin ollen jalan 

kokonaislaajuus ei poikkea merkittävästi daktyylista. Tämän tutkielman puitteissa en voi 

käsitellä kaikkia Myllyn metrisiä ratkaisuja ja olenkin keskittynyt säkeenalkuisiin trokeisiin, 

jotka vaikuttavat säännönmukaisesti noudattavan aiemmin esittämiäni laajuusperiaatteita. 

Tarvetta olisi tutkia myös keskellä säettä esiintyvien trokeiden ja mahdollisten peonien osalta, 

noudattavatko ne tätä samaa periaatetta. Tällä erää jää ratkaisematta kysymys, voidaanko 

kaikkia Myllyssä esiintyviä trokee-daktyylisia säkeitä pitää esittelemäni väljennysperiaatteen 

näkökulmasta myös väljennettyinä daktyylisäkeinä vai ovatko jotkin säkeet yksiselitteistä 

trokee-daktyylista mittaa. 

 ”Mylly” ilmentää Viidan pyrkimystä uudistaa mitallista runoutta ja se on yksi 

Betonimyllärin kiinnostavimpia runoja metriikantutkimuksen näkökulmasta. Ensinnäkin se on 

harvinaislaatuinen, hyvin laaja daktyyliruno ja toisekseen siinä esiintyy sellaisia metrisiä 

ratkaisuja, joita dynaamisessa mittasysteemissä ei usein tapaa. Tämän runon avulla Viita 

ikään kuin osoittaa daktyylimitan käyttökelpoisuuden suomenkielisessä lyriikassa. Hän myös 

esittää erilaisia ratkaisuja, joilla mittaa voidaan väljentää siten, että rytmiin tulee myös 

vaihtelua ja että mitta sallii tavumäärältään vaihtelevan sanaston monipuolisen 

hyödyntämisen.  
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5. YHTEENVETO 

 

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt kirjallisuuden- ja metriikantutkimuksen keinoin 

selvittämään, millä tavalla Lauri Viidan esikoiskokoelmassa Betonimylläri hyödynnetään 

runomittoja. Viidan runous sijoittuu kirjallisuushistoriallisesti vaiheeseen, jossa mitallinen 

runo alkoi hiljalleen väistyä ja uusi runoilijasukupolvi otti ohjelmakseen uudistaa runokielen 

ja runomuodon. Tässä kehityksessä Viita on mielenkiintoinen sillanrakentaja: hän on sekä 

mitallisen runoperinteen jatkaja että runomuodon ja -kielen uudistaja. 

 Tapa, jolla Viita Betonimyllärissä uudistaa runomuotoa, näkyy hänen tavassaan 

käyttää runomittaa. Viita pyrkii ennen kaikkea luontevaan suomen kieleen, mitä ilmentää 

hänen runojensa laskevapoljentoinen tendenssi; vain murto-osa Betonimyllärin runoista on 

muuta kuin laskevaa mittaa. Suomenkielisessä dynaamiseen mittasysteemiin perustuvassa 

taidelyriikassa nousevapoljentoinen jambi on kaikkein yleisimmin käytetty mittatyyppi, mutta 

Viidalla sen osuus on vaatimaton (5 %). Mittatyypeistä Viita suosii erityisesti trokeeta, jota 

mittaa runokokoelman säkeistä on lähes puolet (47 %). Myös daktyylimitan määrä on 

huomattava (30 %). Daktyylin osuus Betonimyllärissä on huomattavan suuri siihen nähden, 

että se on yleisesti ottaen harvinainen mitta, joka assosioituu ennen kaikkea parodiseen 

tyylilajiin. Betonimyllärissä daktyylimittaa on käytetty myös vakavissa runoissa. Runsaalla 

daktyylin käytöllä Viita uudistaa taidelyriikkamme poljentoa ja osoittaa, että daktyylia 

käyttämällä voidaan suomen kielen ilmaisuvaroja käyttää laajasti ja luontevasti. 

Teoksessaan Entäs sitten, Leevi päähenkilö Leevi, joka on helppo tunnistaa Viidan 

alter-egoksi, selittää runon luomisprosessia: 

 

On opittava muun muassa kieli, ja siinä taas on sellainen perusasia kuin 

sanajärjestys. Ainakin toistuvaan kaavaan sepitettävässä runossa on vaikeinta juuri 

luontevan sanajärjestyksen säilyttäminen. Jos loppusointuun sijoitettu sana ei ole 

samalla ilmaistavan asian ja lauserakenteen ehdottomasti vaatima, se on naurettava.  

[ – – ] Rytmillinen elämys säätää kulloinkin tarvittavan tyylilajin. En tarkoita mitään 

isiltä perittyä puheennuottia, joka myllää ja tallaa kuin traktori pellolla kaiken samaan 

kaavaan, vaan tarkoitan rytmillisellä muodolla vaihtelevaa tilanteen mukaista tuuma 

tuumalta etenemistä. Sitä sanotaan plastilliseksi. 

(Viita 1981: 100–101.) 

 

Tämän tutkielman näkökulman kannalta tärkein havainto on juuri tämä ilmiö, jota Leevi 

kutsuu ”plastilliseksi rytmilliseksi muodoksi”. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
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Betonimyllärin runojen metrisiin ja rytmisiin valintoihin vaikuttaa runon merkitys ja tyylilaji. 

Tämän tutkielman puitteissa olen tarkastellut erityisesti neljää runoa: ”Betonimylläri”, 

”Alfhild”, ”Maailmanparantajalle” ja ”Mylly”. Luvussa 2.3. Käsittelen runoa ”Betonimylläri” 

ja tarkastelen erityisesti yhtä säejaksoa, jonka tekee kohosteiseksi muuhun runoon nähden 

anomaalisen laaja nelinkertainen riimisarja. Riimisarja on kiinnostava ensinnäkin siitä 

näkökulmasta, mikä sen funktio on runossa ja miten se liittyy runon merkitykseen. Toisekseen 

se kiinnostavalla tavalla muistuttaa yhtä säkeistöä Otto Mannisen runosta ”Jean Sibelius”. 

Runojen välisen samankaltaisuuden on aiemmin havainnut Yrjö Varpio (1973), joka pitää 

runojen välistä kytköstä intertekstuaalisena. Intertekstuaalisuuden osoittaminen tällaisessa 

tapauksessa, jossa samankaltaisuus rajoittuu käytännössä vain käytettyihin loppusointuihin, ei 

onnistu ongelmitta, enkä yritäkään näin tehdä. Sen sijaan vertailen kahta tekstiä niiden 

ilmentämän sanoman ja taidekäsityksen valossa. Vertailun pohjalta tulkitsen, että 

”Betonimyllärin” riimisarja itse asiassa kyseenalaistaa sidotun runomuodon perinteen, ja 

Mannisen ”Jean Sibelius” on tästä perinteestä niin edustava esimerkki, että Viidan runon 

suhdetta Mannisen runoon voi miltei pitää parodisena.  

Luvussa 3 käsittelen runoa ”Alfhild”. Runo on metrisesti hyvin kiinnostava, ja siinä on 

esimerkiksi havaittavissa säkeen suunnan muutos, jonka osoitan motivoituvan runon 

merkityksestä käsin. Muutos laskevasta poljennosta tapahtuu hetkellä, jolloin runon puhuja 

samastuu eri henkilöön. Runon alkupuolella runon puhuja on poika. Ensin hän puhuu äideistä 

yleensä saarnaavin äänenpainoin ja alkaa sitten puhua omasta äidistään, Alfhildista. Runon 

poljento on laskeva, kunnes runon puhuja alkaa muistella Alfhildin nuoruutta tämän itsensä 

näkökulmasta. Silloin poljento vaihtuu nousevaksi. Tällä muutoksella on keventävä vaikutus 

ja ensin se jäljittelee ikonisesti nuoren, morsian-Alfhildin mielentilaa. Sen jälkeen, runon 

keskimmäisen ja viimeisen säkeistön rajalla siirrytään kuvaamaan isoäiti-Alfhildiä, joka 

kertoo unistaan lastenlapsilleen. Tällöin nouseva mitta saa uuden lisätason: sen avulla luodaan 

oodimaista tyylilajia, kun Alfhild ylistää ”Jumalan taivaan ja maan” suuruutta ja kehottaa 

lapsia rakastamaan. Metriikantutkimuksessa ei ole aiemmin juurikaan käsitelty mitan ja 

tyylilajin yhteyttä. Tekemäni analyysi runosta ”Alfhild” osoittaa, että tyylilajin kysymystä on 

relevanttia käsitellä myös metriikan näkökulmasta. Tällaisen analyysin ansiosta on 

mahdollista havaita esimerkiksi Viidan yhteys oodirunouteen, joka muuten saattaisi jäädä 

havaitsematta.    

Viimeisessä analyysiluvussa 4 tarkastelen runoja ”Maailmanparantajalle” ja ”Mylly”, 

joissa ilmenee durationaalisen metriikan periaatteita. Edellisessä runossa durationaalisuus on 

selkeämpää ja vertailen runoa klassiseen epigrammiin. Runosta on löydettävissä yhteisiä 
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piirteitä elegisen distikonin kanssa: vaikka mitta ei ole sama, enintäänkin muunnelma siitä, 

”Maailmanparantajalle”-runo käyttää rytmielementtejä, jotka voidaan helposti yhdistää 

klassisen epigrammin lajityyppiin. Erityisesti säkeenloppuiset rytmikuviot versus adoneus ja 

khoriambi assosioituvat epigrammin historialliseen lajiin. Toisaalta mitan tehtävä runossa on 

ikonisesti jäljitellä runon viittaamaan puhe-esitykseen. Antiikkisella rytmirepertoaarilla 

luodaan mielikuva tietynlaisesta retoriikasta ja mahdollisista korulauseista. Sivuan luvussa 4 

myös sitä, kuinka runossa ”Mylly” daktyyli- ja trokeejalat vaihtelevat osin durationaalisin 

periaattein. Määrittelen, millaisin ehdoin tämä vaihtelu toteutuu. Viidan tapa yhdistellä 

dynaamisen ja durationaalisen mittasysteemin piirteitä on erittäin kiinnostava ja tarjoaa uuden 

näkökulman Viitaan runomittojen käyttäjänä. Viidan runouden suhdetta klassisiin mittoihin ei 

ole käsitelty aiemmin, mutta oman metriikantutkimusta edustavan näkökulmani ansiosta olen 

löytänyt aiemmin vaille huomiota jääneitä piirteitä Viidan runoista. Aihetasolla näitä 

yhteyksiä ei voitaisi osoittaa, vaan ne tulevat esiin juuri metrisen analyysin kautta. 

Maisterintutkielman puitteissa moni Betonimyllärin runomittoja koskeva kysymys jää 

käsittelemättä. Erityisesti runokokoelman riimin käyttöä koskevat kysymykset ovat 

kiinnostavia mahdollista myöhempää tutkimusta silmällä pitäen. Olisi kiinnostavaa tutkia 

esimerkiksi sitä, millaisia periaatteita riimitys noudattaa. Esimerkiksi runossa ”Alfhild” 

riimitys on hyvin kompleksinen ja kaipaisi lähempää tarkastelua. Tekemäni tutkimustyö 

tarjoaa kuitenkin hyvän pohjan jatkotutkimukselle, sillä olen osoittanut, että Viidan runojen 

rakenteellisen ja sisällöllisen tason välillä on yhteys. 

Betonimyllärissä on hyvin pitkälle säädeltyä sidottua mittaa, runoja, joissa on 

isometrisiä säkeitä ja joissa esiintyy vain yhtä mittatyyppiä. Toisaalta kokoelmassa on runoja, 

joissa säkeen suunta saattaa muuttua ja eri mittatyyppejä on useampia. Toisin sanoen 

kokoelmassa toimii rinnakkain kaksi erilaista ja toisilleen osin vastakkaista metristä 

periaatetta. Betonimyllärin runot edustavat dynaamista mittasysteemiä, joka perustuu tavujen 

painosuhteille, mutta tietyissä tapauksissa myös tavujen laajuudella on merkitystä. Viita 

hyödyntää runomittoja Betonimyllärissä monipuolisesti ja käyttää niitä runokohtaisesti 

erilaisin periaattein. Tärkeä runousopillinen periaate tulkintani mukaan on se, että Viidalle 

mitta on alisteinen ilmaisulle ja suomen kielelle. Runomitta ei ole valmis kaava, johon 

sanottava pitää pakottaa, vaan runomitta muotoutuu kielellisen ilmaisun puitteissa. Tämä 

ilmiö, jota voimme kutsua vaikka mitan plastisuudeksi, nousee tutkielmassani usein esiin ja 

on sen eräänlainen punainen lanka. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Betonimyllärin runojen säkeiden suunnat ja mittatyypit. 

 

Runon nimi Säkeitä yhteensä Nousevia Laskevia Mittatyyppi Trokee Daktyyli Holodaktyyli Trokee-daktyyli Jambi Anapesti Jambi-anapesti

"Aatami ja Eeva" 22 0 22 trokee 22 0 0 0 0 0 0

"Alfhild" 31 10 21

trokee-daktyyli (säkeet 1, 6–7, 12, 

18–19); daktyyli (säkeet 2–5, 10–11, 

13–17, 19–21); jambi-anapesti 

(säkeet 23–24, 27–29); jambi (säkeet 

25–26); anapesti (22, 30–31)

0 16 6 5 2 3 5

"Arvostelijalle" 6 0 6 trokee 4 0 0 0 0 0 0

"Betonimylläri" 125 3 122

trokee (säkeet 15–80, 84–101, 

111–115, 117–121, 123, 125); 

daktyyli (säkeet 3, 7–8, 14, 102–105, 

107); trokee-daktyyli (säkeet 1–2, 4, 

5–6, 9–13, 106, 108–110, 116, 122, 

124); jambi (säkeet 81–83)

95 9 1 18 3 0 0

"Dolce far niente" 8 0 8 trokee 4 0 0 0 0 0 0

"Eläinnäyttelyssä" 4 0 4 trokee 4 0 0 0 0 0 0

"Evankeliumi" 6 6 0 jambi 0 0 0 0 6 0 0

"Hullu nauru" 78 0 78 trokee 78 0 0 0 0 0 0

"Johtaja" 6 6 0 jambi 0 0 0 0 6 0 0

"Kaksi tietä" 8 0 8 trokee 8 0 0 0 0 0 0

"Kapina" 38 0 38 trokee 38 0 0 0 0 0 0

"Kevät" 4 0 4 trokee 4 0 0 0 0 0 0

"Kiitollisuus" 4 4 0 jambi 0 0 0 0 4 0 0

"Kirkonmeno" 6 6 0 jambi 0 0 0 0 6 0 0

"Kotitaival" 18 0 18 trokee 18 0 0 0 0 0 0

"Lennätinlangat" 39 39 0 jambi-anapesti 0 0 0 0 0 21 18

"Luominen" 67 0 67 trokee 67 0 0 0 0 0 0

"Maailmankaikkeus" 24 0 24 trokee 24 0 0 0 0 0 0

"Maailmanparantajalle" 4 0 4 trokee-daktyyli 0 0 0 4 0 0 0

"Maataan, veljet" 12 0 12 trokee 4 0 0 0 0 0 0

"Maine" 4 4 0 jambi-anapesti 0 0 0 0 0 2 2

"Miehuus" 12 0 12 trokee 12 0 0 0 0 0 0

"Mistähän kummasta" 20 0 20 trokee-daktyyli 0 10 0 10 0 0 0

"Moraali" 4 0 4 trokee 4 0 0 0 0 0 0

"Muistot" 4 4 0 anapesti 0 0 0 0 0 4 0

"Mylly" 339 32 307

daktyyli/trokee-daktyyli (säkeet 

33–339); anapesti (säkeet 8, 11, 13, 

15, 19–32); jambi-anapesti (säkeet 

1–6, 9–10, 12, 14, 16–18)

3 275 49 29 0 19 13

"Myötätunto" 8 0 8 trokee 8 0 0 0 0 0 0

"Nerous" 4 4 0 jambi 0 0 0 0 4 0 0

"Orjan laulu" 24 0 24 trokee 24 0 0 0 0 0 0

"Pedot" 12 12 0 jambi 0 0 0 0 12 0 0

"Piirilaulu" 12 0 12 trokee 12 0 0 0 0 0 0

"Rukous" 24 24 0 jambi-anapesti 0 0 0 0 0 2 22

"Runo" 4 0 4 trokee 4 0 0 0 0 0 0

"Sielunpaimen" 12 0 12 trokee 12 0 0 0 0 0 0

"Sota" 16 0 16 trokee-daktyyli 0 0 0 16 0 0 0

"Tauko" 16 0 16 trokee 16 0 0 0 0 0 0

"Tiedonpuu" 6 0 6 trokee 6 0 0 0 0 0 0

"Toivioretki" 18 18 0 anapesti 0 0 0 0 0 18 0

"Julku" 24 0 24 daktyyli 0 24 0 0 0 0 0

"Tomu" 32 0 32 trokee 32 0 0 0 0 0 0

"Vaeltaja" 16 16 0 jambi 0 0 0 0 4 0 0

"Vallankumous" 6 0 6 daktyyli 0 6 6 0 0 0 0

"Victoria I" 4 4 0 jambi 0 0 0 0 4 0 0

"Victoria II" 42 0 42 trokee 42 0 0 0 0 0 0

"Viisaat" 4 4 0 jambi 0 0 0 0 4 0 0

"Virka" 10 0 10 daktyyli 0 10 2 0 0 0 0

"Yhteistoiminta" 4 0 4 trokee 4 0 0 0 0 0 0

Σ 1191 196 995 549 350 64 82 55 69 60


