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1 JOHDANTO 

Lapset oppivat tyypillisesti tuottamaan kaikki äidinkielensä äänteet virheettömästi 

viimeistään kouluikään mennessä (McLeod & Growe, 2018; ks. myös Ikonen & 

Ström, 2009; Kunnari ym., 2012). Aina kielikohtaiset äänneinventaarit eivät kui-

tenkaan tavanomaiseen tapaan täyty kyseisessä ajassa, ja puheterapeuttien 

suurimman asiakaskunnan muodostavatkin lapset, joilla on erilaisia artikulaation 

ja/tai fonologisen kehityksen pulmia (Lass & Pannbacker, 2008). Suomessakin 

artikulaatio- tai äännevirheet ovat yleisimpiä puheen häiriöitä (Kunnari & Savinai-

nen-Makkonen, 2012), ja suomalaislapsista noin 18 prosentilla on todettu olevan 

äännevirheitä vielä koulun alkaessa (Luotonen, 1995; Qvarnström ym., 1991). 

 

Äänteiden tuoton arviointi ja äännevirheiden toteaminen perustuu tyypillisesti lail-

listetun puheterapeutin kliiniseen arvioon (ks. Kent, 1996). Arviointitilanteessa 

puheterapeutti havainnoi perkeptuaalisesti eli aistinvaraisesti asiakkaan puhe-

tuotosta ja vertaa siitä saamaansa kokonaishavaintoa tarkasteltavana olevan kie-

len normien mukaisiin tuotoksiin (Bauman-Wängler, 2012). Äänteiden tuoton ar-

vioinnin tueksi on Suomessa kehitetty joitakin arviointimenetelmiä, kuten nykyään 

laajasti käytetty fonologiatesti (Kunnari ym., 2012) sekä aikaisemmin käytössä 

ollut, huomattavasti fonologiatestiä suppeampi, artikulaatiotesti (Remes & Oja-

nen, 1996). Näissä arvion tulos pohjautuu kuitenkin puheterapeutin havainnoin-

tiin ja tätä kautta kliiniseen osaamiseen, vaikka testit tarjoavatkin puhetera-

peuteille yhteiset testisanat, ja fonologiatesti myös normitetut viitearvot. 

 

Edellä kuvatun perkeptuaalisen arvioinnin ongelmakohdan muodostaa sen sub-

jektiivisuus, ja siitä pahimmillaan johtuva epätarkkuus ja virhealttius (Bele, 2005; 

Kent, 1996). Kuulonvaraisesti foneettisten äännevirheiden laadun tunnistaminen 

voi olla vaikeaa (Altmann ym., 2014; Pisoni, 1975), jolloin luotettavamman arvion 

aikaansaamiseksi tarvitaan kuulonvaraisen havainnoinnin tarkkuuden ylittäviä, 

esimerkiksi akustisia, analyysimenetelmiä (Saaristo-Helin & Savinainen-Makko-

nen, 2008). Erityisesti objektiivisempien tiedonkeruu- ja analyysimenetelmien 

merkitys korostuu, mikäli äänteiden tuotosta halutaan kerätä tutkimuksen kan-

nalta vertailukelpoista tietoa. Tässä pro gradu -tutkielmassa halutaankin selvittää, 
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minkälaista lisätietoa akustisen analyysin ja ultraäänianalyysin avulla on mahdol-

lista saada lasten tuottamista erilaisista /r/-artikulaatioista. 
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2 PUHEÄÄNTEET JA NIIDEN KEHITYS  

Äänteiden kehitys seuraa maailman eri kielissä samoja universaaleja vaiheita, 

mutta kehityksessä on myös kielikohtaisia eroja, joiden ajatellaan liittyvän muun 

muassa äänteiden erilaiseen esiintymistiheyteen kussakin kielessä (Edwards & 

Beckman, 2008; Kunnari, 2003a, 2003b; Kunnari ym., 2006). Yhteneväisyydet 

äänteiden kehityksessä selittyvät puolestaan muun muassa äänteiden motorisilla 

ja havaitsemiseen liittyvillä vaatimuksilla – kuulonvaraisesti helpommin erotetta-

vat ja motorisilta vaatimuksiltaan yksinkertaisemmat äänteet opitaan ensin (Ed-

wards & Beckman, 2008).  

2.1 Suomen kielen äännejärjestelmä 

Foneemi on kunkin kielijärjestelmän pienin merkityksiä erottava yksikkö, jonka 

edustuma tai reaalistuma puheessa on äänne (Karlsson, 2008; Kent, 2009; Ojut-

kangas ym., 2018; Suomi ym., 2006). Suomen kielen äänneinventaariin sisältyy 

kahdeksan vokaalifoneemia /a, e, i, o, u, y, ä, ö/ ja laskutapojen eroista johtuen 

joko 13 tai 17 konsonanttifoneemia (Karlsson, 2008; Kunnari ym., 2012; Ojutkan-

gas ym., 2018; Saaristo-Helin ym., 2011; Suomi ym., 2006). Erot konsonanttifo-

neemien esitetyissä määrissä perustuvat siihen, lasketaanko perinteiseen suo-

men kielen konsonantti-inventaariin /p, t, d, l, v r, s, n, m, ŋ, j, k, h, ʋ/ mukaan 

myös vierasperäiset konsonanttifoneemit /b, g, f, ʃ/, joita esiintyy pääasiassa vain 

lainasanoissa (Karlsson, 1983; Ojutkangas ym., 2018; Saaristo-Helin ym., 2011; 

Suomi ym., 2008). 

Äänteistä kaikille vokaaleille ominaista on ilmavirran esteetön ulosvirtaus ääni-

väylässä (Jakobson ym., 1976; Wiik, 1998). Tämän vuoksi vokaaleissa onkin eni-

ten äänienergiaa, ja ne näyttäytyvät spektrogrammissa tyypillisesti konsonanttei-

hin verrattuna tummempina alueina (Jakobson ym., 1976; Raimo & Ojala, 2009). 

Konsonanttien tuotolle ominaista on puolestaan ilmavirran ulosvirtauksen jonkin 

asteinen rajoitus, jossain kohtaa ääniväylää (Jakobson ym., 1976; Wiik, 1998). 

Konsonanttien tarkemmassa jaottelussa tarkasteltavia piirteitä ovat sointiaste, 

ääntymätapa ja -paikka (Ojutkangas ym., 2018; Wiik, 1998). Ääntymä- tai toisin 

sanoen artikulaatiopaikalla viitataan ensisijaiseen kohtaan ääntöväylässä, jossa 
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artikulaatioelimet koskettavat tai lähentyvät toisiaan ja ilmavirtaukselle muodos-

tetaan suurin vastus (Aulanko, 2009; Ojutkangas ym., 2018). Ääntymä- tai arti-

kulaatiotavalla puolestaan viitataan ääntöväylässä muodostettavan lähentymän 

laatuun eli siihen kuinka väljä tai ahdas lähentymä on (Aulanko, 2009; Ojutkan-

gas ym., 2018). Esimerkiksi klusiileissa eli umpiäänteissä (/k/, /p/ ja /t/) ääntö-

väylään muodostetaan hetkellisesti täydellinen sulkeuma, kun taas approk-

simanttia (/j/) tuotettaessa artikulaattori (tässä kieli) vain lähentyy äänteen artiku-

laatiopaikkaa (tässä kitalaki), mutta ei muodosta sulkua tai niin ahdasta kapeik-

koa, että äänne muuntuisi frikatiiviksi eli hälyäänteeksi (Aulanko & Iivonen, 2009). 

Äänteen soinnillisuus ja vastaavasti soinnittomuus puolestaan määrittyy sen pe-

rusteella, värähtelevätkö äänihuulet äänteen tuoton aikana vai eivät. Soinnillisten 

äänteiden aikana äänihuulet värähtelevät, mutta soinnittomien äänteiden aikana 

äänihuulet ovat joko kokonaan kiinni tai niin loitonnettuina, että ne eivät värähtele 

toisiaan vasten (Karlsson, 2008; Ojutkangas ym., 2018). 

2.2 Universaalit vaiheet äänteiden kehityksessä 

Kielikohtaisista eroista riippumatta äänteiden kehitys alkaa jo hyvin varhaisessa 

vaiheessa, kauan ennen kuin lapsi alkaa tuottaa varsinaisia tunnistettavia ään-

netyyppejä (Locke, 1986; McLeod, 2009; Nathani ym., 2006; Oller, 2000; Oller 

ym., 2015). Lapsen tuottama puheenkaltainen äännähtely on alkuun vokaalivoit-

toista, mutta jo ensimmäisen ikävuoden loppupuoliskolla mukaan ilmaantuu mo-

torisesti helposti tuotettavia konsonanttimaisia äänteitä (McLeod, 2009; Nathani 

ym., 2006; Oller, 2000). Vähitellen lapsi siirtyy kanonisen jokelluksen vaiheeseen, 

jolle ominaista ovat sujuvat tavusarjat, joissa ilmenee jo aikuispuheen kaltaisia 

konsonantteja ja vokaaleja (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2020, McLeod, 

2009; Oller, 2000). Varhaisimpia puheessa esiintyviä konsonanttityyppejä ovat 

tyypillisesti klusiilit ja nasaalit (Dinnsen, 1992; Kent, 1992; Kunnari 2000; Kunnari, 

2003a, 2003b; McLeod & Crowe, 2018; Smit ym., 1990; Vihman ym., 1985). 

 

Jokellellessaan lapsi harjoittelee vähitellen hallitsemaan tahdonalaisesti yhä pa-

remmin puheentuottoon osallistuvia lihaksia. Lasten ensisanoissa esiintyykin eri-

tyisen tiheästi juuri niitä konsonantteja, joita lapsi on tuottanut ja samalla harjoi-
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tellut jokelteluvaiheessa eniten (Vihman ym., 1985). Suun alueen motoriikan ke-

hittyessä, lapsi omaksuu vähitellen uusia ja yhä vaikeampia äänteitä, kunnes lap-

sen äänneinventaarit täyttyvät harjoiteltavan kielen osalta (Kunnari ym., 2012; 

McLeod, 2009; Namasivayam ym., 2020). Jo 3–4 vuoden iässä tyypillisesti kehit-

tyvän lapsen tuottamat ilmaukset alkavat vastata aikuiskielen äännerakennetta ja 

kielioppia (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012a). Valtaosa lapsista osaa esi-

merkiksi kolmanteen ikävuoteen mennessä tuottaa virheettömästi kaikki äidinkie-

lessään esiintyvät vokaalit (Kunnari ym., 2012; McLeod, 2009), Lapsen artikulaa-

tiossa voi kuitenkin ilmetä tässä vaiheessa vielä kypsymättömyyttä, ja erityisesti 

artikulaatiotavaltaan vaikeampien konsonanttien, kuten esimerkiksi suomen kie-

len /r/:n, /s/:n ja /d/:n, omaksuminen jatkuu tyypillisesti kouluikään asti. Koulun 

aloittamisen aikoihin kuusi-, seitsemänvuotiaana, suomenkielinen lapsi osaa kui-

tenkin tyypillisesti tuottaa oikealla ääntymätavalla ja -paikalla jo kaikki suomen 

kielessä esiintyvät äänteet (Kunnari ym., 2012; Saaristo-Helin ym., 2011; Savi-

nainen-Makkonen & Kunnari, 2012a). 
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3 SUOMEN KIELEN /R/-ÄÄNNE OSANA ROOTTISTEN 
ÄÄNTEIDEN PERHETTÄ 

Roottiset äänteet, jotka kirjoitetussa kielessä merkitään tyypillisesti r-kirjaimella, 

eroavat maailman eri kielissä toisistaan niin ääntymätavaltaan kuin -paikaltaan, 

toisinaan hyvin merkittävästikin (Ladefoged & Maddieson, 1996). Roottiset ään-

teet voidaan tuottaa puheessa muun muassa täry- eli tremulanttiäänteenä, vo-

kaalimaisena approksimanttina tai hyvin lyhyenä napausäänteenä. Tremulanttina 

äänne esiintyy melko harvoissa maailman kielissä (Ladefoged, Cochran, & Dis-

ner, 1977), ja esiintyessäänkään äänne ei reaalistu kielissä samanlaisena, vaan 

tremulantit jakautuvat eri luokkiin sen mukaan, missä täry syntyy. Esimerkiksi 

ranskan kielessä /r/ reaalistuu uvulaarisena tremulanttina, jossa täry muodoste-

taan uvulalla eli kitakielekkeellä (Ladefoged & Maddieson, 1996). Espanjan, puo-

lan ja suomen kielessä /r/ puolestaan reaalistuu ainakin tietyissä sana-asemissa 

apikaalisena tremulanttina, jossa täry muodostetaan kielen kärjellä (ks. Jaworski, 

2014; Ladefoged & Maddieson, 1996; Lindau, 1985; Stolarski, 2013). Eroistaan 

huolimatta kaikkien kirjoitetussa kielessä r-kirjaimella merkittävien äänteiden kat-

sotaan yleisesti kuuluvan samaan roottisten äänteiden perheeseen (Ladefoged 

& Maddieson, 1996).  

3.1 Tremulantin tuotto suomen kielessä 

Suomen kielessä /r/ on ääntymätavaltaan soinnillinen tremulantti- eli täryäänne, 

jonka ääntymäpaikka on hammasvalli eli alveoli (Iivonen, 1993). Tremulanttiään-

teille ominaista ovat nopeat toisiaan seuraavat avo- ja umpivaiheet, joiden tuot-

taminen vaatii niin uloshengityksen ja lihasjännityksen yhteensovittamista kuin 

kielen eri osien liikkeiden tarkkaa hallitsemista (Elie & Laprie, 2017; Suomi ym., 

2006). Suomen kielen /r/-äänne onkin yksi vaikeimmin tuotettavista äänteistä 

(Kunnari, 2003a, 2003b), ja sen motoristen vaatimusten vuoksi suomenkieliset 

lapset oppivat tuottamaan sen foneettisesti oikein suhteellisen myöhään (Elie & 

Laprie, 2017; Kunnari ym., 2012), tyypillisesti vasta kouluiän kynnyksellä (Kun-

nari ym., 2012; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012a). Vastaavanlaisia tre-
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mulantin omaksumisaikoja (5;0–6;11 v.) on havaittu myös espanjankielisillä lap-

silla, joiden äänneinventaariin apikoalveolaarinen tremulantti myös sisältyy 

(McLeod & Crowe, 2018). 

 

Suomen kielessä /r/ tuotetaan kielenkärjellä niin, että leveään ja hieman kuppi-

maiseen asentoon asetettu kielenkärki saatetaan värähtelemään hammasvallia 

vasten keuhkoista ulos virtaavan hengitysilman avulla (Elie & Laprie, 2017; 

Suomi ym., 2006). Kielessä on kolmensuuntaisia sisäisiä lihaksia, joiden tehtä-

vänä on litistää, paksuntaa tai lyhentää kieltä eli hallita kielen muotoa äänteiden 

tuoton aikana (Du Brul, 1976). Kielen ulkoiset lihakset vastaavat puolestaan kie-

len liikkeistä (Du Brul, 1976). Pystyäkseen muodostamaan /r/-äänteen kannalta 

oleellisen kielen kuppimaisen muodon ja nostamaan kielen hammasvallille, lap-

sen tulee oppia hallitsemaan edellä mainituista liikkeistä vastaavia kielen ulkoisia 

ja sisäisiä lihaksia (Mu & Sanders, 2010; Sanders ym., 2013). Kielen laitojen tulee 

painautua /r/-äänteen aikana tiiviisti suulakea vasten, mutta kielen kärjen tulee 

olla samanaikaisesti rento ja alle yhden millimetrin päässä hammasvallista, jotta 

keuhkoilmavirta voi saada sen värähtelemään hammasvallia vasten (Barry, 1997; 

Elie & Laprie, 2017; Suomi ym., 2006). Täryn onnistumisen kannalta oleellisia 

tekijöitä ovat erityisesti sopivan ilman ulosvirtauksen synnyttäminen, ilmavirtauk-

sen ohjaaminen kielen laitojen avulla oikeaan kohtaan ja värähtelyliikkeen kan-

nalta sopivan paineen muodostaminen kielen lihaksiston avulla (Barry 1997; Is-

karous & Kavitskaya 2010; McGowan 1992; Solé 2002a, 2002b,). Äänteen tuoton 

vaativuudesta kertookin se, että jos äänteen alkuasennossa kielenkärki on vain 

hiemankin yli millimetrin irti hammasvallista, värähtelyliikkeen aikaansaaminen ja 

tätä kautta /r/-äänteen tuotto vaikeutuu merkittävästi (Elie & Laprie, 2017). Kun 

täry sen sijaan onnistuu, kielen kärki muodostaa nopeita peräkkäisiä, toisiaan 

seuraavia avaumia ja sulkeumia kielen kärjen ja hammasvallin välille, ja kun tä-

hän yhdistetään vielä fonaatio eli ääntö, kuullaan edellä kuvattu edestakainen 

kielenkärjen liike suomen kielen soinnillisena /r/:nä (Suomi ym., 2006).  

 

Värähtelyliike kielen kärjessä syntyy Bernoullin efektin seurauksena, ja se saa 

myös aikaan vastaavan värähtelyn äänihuulissa fonaation eli sointiäänen tuoton 

aikana (Elie & Laprie, 2017; Karlsson, 2008; McGowan, 1992). Suuonteloon 

muodostuu keuhkoista ulosvirtaavalle ilmalle sulkeuma, kun kielenkärki viedään 
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hammasvallille kuppimaisena ja kielen laidat painautuvat tiiviisti suulakea vasten. 

Samaan aikaan nenäportin sulkeminen estää ilmavirran poistumisen nenän 

kautta ja saa aikaan keuhkoilmavirran paineen kasvun suuontelossa (Kent, 2009; 

Suomi ym., 2006). Kun paine kasvaa riittävän suureksi, se pakottaa kielen kärjen 

irti hammasvallista, jolloin ilmavirta alkaa purkautua ulos suuonteloon syntyneen 

kapeikon kautta (Suomi ym., 2006). Kapeikossa ilmavirtauksen nopeus kasvaa, 

mikä puolestaan saa aikaan ulosvirtauksen suuntaisen imuefektin, jonka seu-

rauksena kielenkärki liimaantuu takaisin kiinni hammasvalliin. Mikäli keuhkoista 

virtaa edelleen ulospäin ilmaa, kielenkärjen liimaantumisen seurauksena suuon-

telon paine alkaa sulkeuman takana jälleen kasvaa, mikä puolestaan irrottaa kie-

lenkärjen uudelleen hammasvallista (Suomi ym., 2006). Edellä kuvattu sykli, 

jossa kielenkärki vuorotellen irtoaa hammasvallista ja liimaantuu takaisin, toteu-

tuu nopeana edestakaisena liikkeenä, joka kuullaan fonaatioon yhdistettynä mo-

nitäryisenä soinnillisena /r/-äänteenä.   

3.2 Tremulantin akustiset piirteet ja koartikulaatio muiden ään-
teiden kanssa 

Äänen kuvaajissa, kuten oskillogrammissa ja spektrogrammissa, eri äänteet ja 

äänteiden rajat on mahdollista tunnistaa kuvaajissa näkyvien nopeiden muutos-

ten avulla (Fant, 1973). Oskillogrammi on puheen aaltomuodon graafinen ku-

vaaja, jossa vaaka-akseli kuvaa aikaa ja pystyakseli äänen paineen vaihtelua 

amplitudeina (Lennes & Ahjonniemi, 2005). Vokaalit ja konsonantit muodostavat 

oskillogrammiin suhteessa toisiinsa erilaisia aaltomuotoja, ja sitä voidaankin hyö-

dyntää äänteiden erottelussa (Lennes & Ahjonniemi, 2005). Tarkemman ja mo-

nipuolisemman kuvan eri äänteiden piirteistä antaa kuitenkin spektrogrammi, 

josta käy ilmi myös äänen eri taajuuksien jakautuminen ja niiden vaihtelu ajan 

suhteen (Raimo & Ojala, 2009). Spektrogrammissa vaaka-akseli ilmaisee aikaa, 

pystyakseli taajuutta, ja äänen voimakkuus ilmenee kuvaajassa tummuusastei-

den vaihteluna – mitä tummempi alue, sitä enemmän siinä on äänienergiaa. Pe-

riodisilla eli soinnillisilla äänteillä spektrogrammissa voidaan havaita harmoniset 

osasävelet ja niiden vahvistuneissa kohdissa formantit (Iivonen, 2001), karkeasti 

noin tuhannen Hertzin välein (Fant, 1960). Jos ääni sen sijaan on epäperiodista, 
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kuten soinnittomissa frikatiiveissa, näitä osasäveliä ei esiinny, vaan spektri koos-

tuu kompleksisen värähtelyn osavärähtelystä, jolla ei ole perustaajuutta, eikä siis 

harmonista suhdetta siihen (Iivonen, 2001). Tämän vuoksi formanttien määrittä-

mistä soinnittomista äänteistä ei usein katsota kannattavaksi. Käytännössä 

spektrogrammin avulla on siis mahdollista muun muassa määrittää, onko tarkas-

teltava äänne soinnillinen vai soinniton sekä määrittää äänteen kesto ja formant-

tijakauma, ja tunnistaa näin eri äänteet toisistaan (Fant, 1973).  

Tremulanteille ominaisia akustisia piirteitä ovat erityisesti edellä kuvatut avo- ja 

sulkeumavaiheet eli täryt, jotka näkyvät spektrogrammissa vuorottaisina tum-

mentumina ja vaalentumina. Sulkeumavaiheet ovat spektrogrammissa valkoisia, 

sillä niissä on vain vähän äänienergiaa ja avovaiheet puolestaan tummempia, ja 

niissä erottuvat myös formantit eli ääniväylän resonanssitaajuudet (Ladefoged & 

Maddieson, 1996). Oskillogrammissa tremulantin tunnistaa puolestaan vaihtele-

van korkuisista ääniaalloista (Vainio ym., 2009). Avovaiheen kohdalla ääniaallot 

ovat suhteessa selvästi korkeampia verrattuna sulkeumavaiheisiin, joissa ääni-

aalto muistuttaa lähes vaakasuoraa litteää viivaa (Vainio ym., 2009). Myös äänen 

intensiteettikäyrän vaihtelusta voi tarkastella tremulanteille ominaisia piirteitä. 

Tremulantin avovaiheen kohdalla intensiteettikäyrä nousee ja sulkeuman koh-

dalla se laskee (livonen, 1993). Tremulantin alun kohdalla intensiteettikäyrässä 

näkyy myös tyypillisesti edeltävään vokaaliin verrattuna selvä lasku (Jakobson 

ym., 1976). 

Edes äänen kuvaajia hyödyntämällä, tremulantin tunnistaminen tai sen tarkka ra-

jaaminen viereisistä äänteistä ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Tremulantin rajaa-

mista puhesignaalista vaikeuttaa se, että koartikulaation vuoksi /r/ värittää vierei-

siä vokaaleja eli heijastuu viereisten vokaalien laatuun äänteiden rajoilla, eikä 

äännerajalle ole täten olemassa yksiselitteistä tai absoluuttista kohtaa (Re-

casens, 2012), mikä vaikeuttaa siten sen keston määrittelyä. Koartikulaation vai-

kutus näyttää olevan suurempi jälkimmäiseen vokaaliin, mutta sitä tapahtuu 

myös ennakoivasti edeltävän vokaalin aikana. Ilmiöstä johtuen äännerajojen 

asettaminen onkin aina osin subjektiivista ja eri tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä 

siitä, miten äännerajat tulisi määritellä. Eri tutkimuksissa äänteiden kestot saate-

taankin määritellä toisistaan poikkeavalla tavalla (Lennes, 2009). Tremulantin 
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voidaan esimerkiksi katsoa jatkuvan niin kauan kuin se värittää edellistä ja seu-

raavaa vokaalia (Lennes & Ahjoniemi, 2005). Kyseisissä kohdissa äänteeltä 

puuttuvat kuitenkin jo sen tyypilliset piirteet, eli selkeät sulkeuma- ja avaumavai-

heet, joten voi olla myös perusteltua asettaa äänneraja sellaiseen kohtaan, jossa 

nämä tremulantin tunnuspiirteet ovat vielä havaittavissa (Ladefoged ym., 1996). 

Apikaalisten eli kielen kärjellä tuotettujen täryjen taajuus on keskimäärin 25Hz 

(Eek, 1972; Iivonen, 1993; Jakobson ym., 1976; Lindau, 1985). Taajuusyksikkö 

kuvaa, kuinka monta värähdystä kielenkärjessä tapahtuu yhden sekunnin aikana, 

eli kuinka nopeasti kielen kärki värähtelee. Täryjen lukumäärä puolestaan vaih-

telee eri kielien, puhujien ja sana-asemien välillä. Toistaiseksi tutkimuksissa tut-

kittavien on todettu tuottavan puheessaan esimerkiksi kaksi-kolmitäryisiä (Hen-

riksen & Willis, 2010; Ladefoged ym., 1996; Lindau, 1985) ja kolmi-viisitäryisiä 

(Suomi ym., 2006) tremulantteja. Geminaatoissa (/rr/) täryjen lukumäärä on ollut 

suurempi – tremulantit ovat olleet kuusi-kahdeksantäryisiä ja niiden kesto on ollut 

pidempi (Inouye, 1995). Äänteen kesto ja värähtelyn lukumäärä vaikuttavatkin 

siis olevan yhteydessä toisiinsa – pidemmissä äänteissä toteutuu keskimäärin 

enemmän täryjä (Vakkilainen & O’Dell, 2014). 

Täryjen toteutumiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten ääntöväylän avauman 

koko ja muoto sekä keuhkoista ulosvirtaavan ilmamäärän suuruus, ja pienetkin 

muutokset jossakin ketjun osassa saattavat johtaa äänteen reaalistumiseen 

muuna kuin täryllisenä äänteenä (Jaworski & Gillian, 2011; Solé, 2002b). Myös 

puhenopeudella on merkitystä täryn toteutumiseen, ja nopeassa puheessa täry 

jää herkästi toteutumatta (Inouye, 1995; Stolarski, 2013). Täryn heikentymistä tai 

yksinkertaistumista eli toteutumista muuna kuin täryllisenä äänteenä onkin to-

dettu useissa eri kielissä, joiden äänneinventaariin tremulanttiäänteen /r/ tyypilli-

sesti katsotaan kuuluvan (ks. Colantoni, 2006a, 2006b; Inouye, 1995; Jaworski & 

Gillian, 2011; Recasens & Espinosa 2007; Stolarski, 2013; Zahler & Daidone, 

2014; Żygis 2005). Reaalistumaäänne voi olla yksitäryinen napausäänne (eng. 

tap), frikatiivi tai approksimantti, riippuen siitä, kuinka vajaaksi artikulaatio jää 

(Barry, 1997; Dhananjaya ym., 2012; Iivonen, 1993; Inouye, 1995; Jaworski & 

Gillian, 2011; Vakkilainen & O’Dell, 2014). Puolan kielessä yksitäryisen na-

pausäänteen on todettu olevan huomattavasti tavallisempi reaalistumaäänne 
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kuin tremulantti (Stolarski, 2013) ja tietyissä espanjan murteissa täryäänteiden 

on jopa todettu korvautuneen täysin yksitäryisillä napausäänteillä (Bradley & Wil-

lis, 2012). Samoin Suomen kielessä yksitäryisen reaalistuman on todettu olevan 

paljon yleisempi /r/:n reaalistuma kuin aiemmin on ajateltu, ja sitä on todettu esiin-

tyvän ainakin vokaalien välisessä asemassa (Inouye, 1995; Mustanoja & O’Dell, 

2004, 2007; Suomi ym., 2006; Vakkilainen & O’Dell, 2014) sekä konsonanttia 

edeltävässä sanan sisäisessä asemassa (Inouye, 1995; Mustanoja & O’Dell, 

2004). Sen sijaan geminaatoissa (/rr/) äänne vaikuttaa reaalistuvan Suomen kie-

lessä tyypillisesti monitäryisenä tremulanttina (Iivonen, 1993; Inouye, 1995; Vak-

kilainen & O’Dell, 2014). Tremulantteinakin reaalistuneiden /r/-äänteiden yhtey-

dessä on kuitenkin havaittu esiintyvän vaiheita, joissa puhuja ei pidä kielen kär-

keä riittävän lähellä artikulaatiopaikkaa, jolloin muodostuva äänne ei ole enää 

täry, vaan approksimantti. Approksimantteja on todettu esiintyvän erityisesti täry-

äänteiden loppuvaiheessa, jossa keuhkoilmavirran ulosvirtauksen voimakkuus 

heikkenee (Ladefoged & Maddieson, 1996; Lindau, 1985), eikä enää synnytä tä-

ryn onnistumisen kannalta riittävän suurta imuefektiä. 

Tremulantin formanttiarvot  
Täryjen ohella äänen kuvaajista voidaan havainnoida myös muita tremulanteille 

ominaisia akustisia piirteitä, kuten tremulantin alun kohdalla spektrogrammissa 

näkyvä useimpien formanttien lasku, joka liittyy ääniväylän pidentyneeseen asen-

toon äänteen tuoton aikana (Jakobson ym., 1976). Tremulantin aikana sen en-

simmäinen formantti säilyy melko stabiilina, sillä kieli pysyy suussa lähes samalla 

korkeudella koko äänteen ajan. Ensimmäiseen formanttiin vaikuttaakin ensisijai-

sesti ääniväylän väljyys eli se, kuinka korkealla kieli on suussa suhteessa kitala-

keen ja kuinka suuri sulkeuma-aste huuliossa on (Fant, 1960, 1971). Matalimmil-

laan ykkösformantti on suppeissa vokaaleissa (/i/, /y/, /u/), joissa kieli on korkealla 

ja huulion supistuma on suurimmillaan. Korkeimmillaan ykkösformantti on puo-

lestaan väljissä vokaaleissa (/ä/, /a/), joissa kieli on matalammalla ja huulio on 

enemmän auki. Koartikulaatiovaihtelut /r/-äänteen F1-arvoissa ovat kuitenkin 

maltillisia, sillä tarkkaan rajatun tuottotavan vuoksi kieli pysyy suussa lähes sa-

malla korkeudella koko äänteen ajan, jolloin vaihtelu selittyy pääasiassa huulion 

supistuman suuruudella. 
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Koska /r/-äänne on motoriselta tuottotavaltaan tarkkaan rajattu, se ei siis ole for-

manttiarvojensa suhteen yhtä koartikulaatioherkkä kuin osa muista konsonan-

teista, esimerkiksi /l/ ja /v/ (Recasens & Pallars, 1999; Sovijärvi, 1979). Senkin 

formanttiarvot kuitenkin muuntuvat jossain määrin erityisesti edeltävän vokaalin 

formanttiarvojen suuntaan (Dhananjaya ym., 2012). Kun /r/-äännettä ympäröivät 

eri vokaalit, muutokset voidaan havaita erityisesti F2-arvossa, joka liittyy kielen 

runko-osan asennon muutokseen siirryttäessä esimerkiksi etisemmästä vokaa-

lista takaisempaan vokaaliin (Dhananjaya ym., 2012). Käytännössä minkä ta-

hansa äänteen toinen formantti on siis sitä pienempi, mitä taaempana kieli on 

suussa äänteen tuoton aikana. Etuvokaaleissa arvo on siis suurempi ja takavo-

kaaleissa pienempi, ja esimerkiksi uvulaariselle tremulantille onkin ominaista api-

koalveolaariseen tremulanttiin nähden suhteessa matalampi F2 (ks. Engstrand 

ym., 2007). 

Kolmannella formantilla on ajateltu perinteisesti olevan erityinen merkitys roottis-

ten äänteiden tunnistamisessa. Kirjallisuudessa äänneympäristöön nähden alen-

tunutta kolmatta formanttia on yleisesti pidetty roottisten äänteiden tunnuspiir-

teenä (Delattre & Freeman, 1968; Espy-Wilson ym., 2000; Harrington, 2010; 

Knight ym., 2007; Ladefoged, 2003; Mielke, 2011). Alentunutta F3-arvoa ei kui-

tenkaan ole tutkimuksissa löydetty kaikilta roottisiin äänteisiin luettavilta äänne-

tyypeiltä (Lindau, 1985), vaan esimerkiksi uvulaarisen tremulantin F3-arvo on to-

dettu verrattain korkeaksi (Engstrand ym., 2007; Howson, 2018). Myös etisempi 

dentaalinen ääntymäpaikka voi nostaa F3:sta (Fant, 1970), ja dentoalveolaarisilla 

ja dentaalisilla tremulanteilla onkin todettu suhteessa korkeampia F3-arvoja (Lin-

dau, 1985). Alentuneen F3 arvon on kuitenkin todettu olevan suomen kielen al-

veolaariselle tremulantille ominainen piirre (Iivonen, 1993), joskin toistaiseksi ai-

heeseen liittyen Suomessa on julkaistu vain yksi tutkimus. Käytännössä /r/-ään-

teen alun kohdalla spektrogrammissa F3 siis tyypillisesti laskee suhteessa muu-

hun äänneympäristöön ja lopun kohdalla se puolestaan nousee (Ladefoged & 

Maddieson, 1996).  

Akustista analyysia on Suomessa hyödynnetty äänteiden tuoton tutkimuksessa 

toistaiseksi melko vähän, ja olemassa oleva tutkimus painottuu vokaalien tutki-

miseen (mm. Iivonen, 2012). Aikuispuhujilla /r/-äännettä on akustisesti tutkittu 
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Suomessa täryjen lukumäärän (Mustanoja & O’Dell, 2007; Vakkilainen & O’Dell, 

2014) ja suhteellisen keston näkökulmasta (Vakkilainen & O’Dell, 2014), mutta 

formanttiarvojen valossa tremulantteja on tarkastellut tiettävästi vain Iivonen 

(1993). Iivosen (1993) tutkimuksessa kahden aikuispuhujan tuottamia tremulant-

teja on tarkasteltu muun muassa F1-F3-formanttiarvojen sekä täryjen lukumää-

rän ja taajuuden näkökulmasta. Formanttiarvot on mitattu sanoissa, joissa /r/ 

esiintyy pitkänä sanan sisäisessä asemassa harmonisoidussa vokaaliympäris-

tössä: /parrat/, /kierre/, /mirrit/, horros/, /purrut/, /nöyrryt/, /kärrätä/, /pörröt/. Tutki-

muksessa suomen kielen tremulantille ominaisiksi piirteiksi todettiin F3-arvon 

madaltuminen suhteessa ympäröivään vokaaliympäristöön sekä täryisyys eli 

äänteen aikana toteutuvat umpi- ja avovaiheet, jotka toteutuivat aineistossa 25–

29 Hz taajuudella. Tutkimuksessa automaattisella määrityksellä koehenkilöiden 

/r/-äänteistä mitatut formanttiarvot ovat listattu liitteeseen 3. 
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4 LASTEN ÄÄNNEVIRHEET JA NIIDEN KLIININEN TO-
DENTAMINEN 

Suomessa lastenneuvolat seulovat lasten äänteidentuoton kehitystä vuosikont-

rollien yhteydessä, mutta äänteiden tuoton tarkemmasta arvioinnista vastaa tyy-

pillisesti laillistettu puheterapeutti, jonka vastaanotolle lapsi saa lähetteen usein 

neuvolan kautta (Puheterapeuttiliitto, 2022). Epätyypillisen puheenkehityksen 

tunnistaminen onkin tärkeää, jotta mahdollisiin puheentuoton kehityksellisiin 

haasteisiin pystytään reagoimaan hyvissä ajoin ja tarvittava kuntoutus osataan 

ajoittaa oikein (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012). 

4.1 Äännevirheet 

Äännehäiriö (eng. speech sound disorder, SSD) on laajempi sateenvarjokäsite 

(Pennington & Bishop, 2009), jonka lieväasteiseksi alatyypiksi äännevirheet tai 

toisin sanoen artikulaatiovirheet yleisesti luetaan (Bowen, 2015; Savinainen-Mak-

konen & Kunnari, 2012b). Äännehäiriöistä puhetta leimaavat erilaiset äänteiden 

puuttumiset, vääristymiset ja korvautumiset, jolloin henkilön tuottama puhe ei 

vastaa tarkastelussa olevan kielen normien mukaista puhetta (McLeod & Baker, 

2017; Pennington & Bishop, 2009; Shriberg ym., 2010). Kyseessä ajatellaan ylei-

sesti olevan kehityksellinen häiriö (Pennington & Bishop, 2009) ja äännehäiriöksi 

ei lasketa puhetta, jonka aiheuttajana on jokin tunnettu syy, kuten rakenteellinen 

poikkeavuus (mm. suulakihalkio), kromosomipoikkeavuus (mm. Downin syn-

drooma) tai kuulovamma (Pennington & Bishop, 2009). Asia ei kuitenkaan ole 

aivan yksiselitteinen, sillä äännehäiriö-määritelmän vakiintumattomuuden vuoksi 

osa alan edustajista katsoo myös edellä lueteltujen tunnetuista syistä aiheutuvien 

äännehäiriöidenkin lukeutuvan saman käsitteen alle (McLeod & Baker, 2017; 

Shriberg ym., 2010). Laajasta käytöstään huolimatta äännehäiriö-käsitteen mää-

ritelmä ei siis toistaiseksi ole vielä vakiintunut, vaan alan edustajien näkemykset 

käsitteestä ja sen alatyypeistä vaihtelevat (Dodd, 2014; Peter, 2013; Shriberg, 

2010; Terband ym., 2019).  
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Kuten edellä todettiin, äännevirheet mielletään kuitenkin yleisesti äännehäiriöi-

den lieväasteiseksi alatyypiksi (Bowen, 2015; Karhu, 2011; Savinainen-Makko-

nen & Kunnari, 2012b). Puutteita kielikohtaisissa äänneinventaareissa voi esiin-

tyä yksittäisten äänteiden kohdalla tai lapsella voi olla vaikeuksia useiden eri ään-

teiden tuotossa riippuen siitä, mistä puutteet äänneinventaarissa johtuvat (Kun-

nari & Savinainen-Makkonen, 2012). Tarkemmin äännevirheet voidaan jakaa fo-

neemisiin ja foneettisiin äännevirheisiin. Foneemiset äännevirheet ovat tyypillisiä 

pienten lasten puheessa, ja niitä esiintyy myös osana tyypillistä äänteellistä kehi-

tystä (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012; Preston, Hull & Edwards, 2013). 

Foneemisissa äännevirheissä lapsi voi korvata äänneinventaaristaan puuttuvan 

äänteen toisella äänteellä esimerkiksi /r/:n /l/:llä (/koila/ po. /koira/), jättää puuttu-

van äänteen kokonaan tuottamatta (/koia/ po. /koira/) tai lapsen äänne saattaa 

assimiloitua eli muuntua muiden sanassa olevien äänteiden kaltaiseksi (/koika/ 

po. /koira/). Foneemiset äännevirheet ovat laadultaan foneettisia äännevirheitä 

vaikea-asteisempia ja ne tekevät puheesta vaikeaselkoisempaa. Foneemisten 

äännevirheiden määrä kuitenkin vähenee merkittävästi iän mukana, ja kouluikäi-

sillä lapsilla ne ovatkin harvinaisia.  

 

Foneettisissa äännevirheissä äänteen ajatellaan jo kuuluvan lapsen äänneinven-

taariin, mutta äänteen motorisessa tuotossa ilmenee epätarkkuutta, jonka vuoksi 

lapsen muodostama representaatio äänteestä ei muistuta kyseisen kielen nor-

mien mukaista äännettä (McLeod & Baker, 2017; Preston ym., 2013). Käytän-

nössä lapsi siis tuottaa esimerkiksi /r/-äänteen joko väärässä artikulaatiopaikassa 

tai artikulaatiotavalla (Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012b). Foneettiset ään-

nevirheet voivat liittyä lievään suun alueen motoriseen kypsymättömyyteen, 

mutta niiden taustalla voivat vaikuttaa myös kuuloerottelun vaikeudet tai raken-

teelliset poikkeamat (mm. kireä kielijänne) (Flipsen ym., 2009; Kunnari & Savi-

nainen-Makkonen, 2012; Preston ym., 2013).   

 

Tavallisimpia /r/-äänteen foneettisia virheitä suomen kielessä ovat uvulaarinen 

/r/, frikatiivinen /r/ ja lateraalinen /r/. (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012; 

Kunnari ym., 2012). Uvulaariselle /r/-äänteelle ominaista on täryn muodostami-

nen kielenkärjen sijasta uvulalla eli kitakielekkeellä (ns. ”kurkkuärrä”). Frikatiivi-

nen /r/ muodostetaan puolestaan usein oikeassa ääntymäpaikassa, mutta täryn 
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sijasta tuotetaankin hankaushälyä eli frikaatiota. Frikatiivinen /r/ saatetaan tuottaa 

myös niin, että kielenkärki työntyy ulos hampaiden välistä äänteen tuoton aikana, 

jolloin puhutaan interdentaalisesta /r/:stä. Lateraalisessa /r/:ssä täry sen sijaan 

muodostetaan jommallakummalla kielen ladoista. Muitakin /r/-äänteen foneettisia 

variantteja on olemassa, mutta niiden esiintyvyys on selvästi harvinaisempaa.   

4.2 Äännevirheiden esiintyvyys ja vaikutukset 

Äännevirheiden esiintyvyysluvut kouluikäisillä lapsilla vaihtelevat kansainvälisesti 

noin 2–25 prosentin välillä, laskutavasta riippuen (Black ym., 2015; Law ym., 

2000; McLeod & Harrison, 2009; Shriberg ym., 1999; Wren ym., 2016). Vaihtelut 

esiintymisluvuissa selittyvät muun muassa eri tutkimusten metodologisilla eroilla, 

tutkimusten sisäänottokriteerien eroilla ja äännehäiriö-käsitteen määritelmän va-

kiintumattomuudesta johtuvilla määrittelyeroilla (Broomfield & Dodd, 2004; Law 

ym., 2000). Äännevirheitä on myös useissa tutkimuksissa tarkasteltu yhdessä fo-

nologisen kehityksen ongelmien kanssa, eikä erillisenä häiriötyyppinä, mikä vai-

keuttaa osaltaan vertailua.  

  

Samansuuntaisia esiintymislukuja äännevirheistä on saatu myös Suomessa, sillä 

noin 18 prosentilla kouluikäisistä suomalaisista lapsista on yksi tai useampi ään-

nevirhe (Luotonen, 1995; Qvarnström ym., 1991), tyypillisimmin /s/ tai /r/-virhe 

(Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012; Luotonen, 1995; Qvarnström ym., 1991; 

Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012b). Äännevirheiden esiintyvyyslukuihin 

vaikuttaa kuitenkin lasten ikä. 5-vuotiailla /r/-äännevirheen esiintyvyysluvut vaih-

televat tutkimuksissa 26–35 prosentin välillä (Kunnari & Savinainen-Makkonen & 

Saaristo-Helin, 2012, kuten viitattu Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012b; Luo-

tonen, 1995; Pietarinen, 1987) ja 6–7-vuotiailla lapsilla 7–14 prosentin välillä (Jo-

kela, 2000; Kunnari & Savinainen-Makkonen & Saaristo-Helin, 2012, kuten vii-

tattu Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012b; Luotonen, 1995; Qvarnström ym., 

1991). Nuoremmassa ikäryhmässä äännevirheitä esiintyy siis enemmän, mikä 

selittyy esimerkiksi /r/-äänteen motorisilla vaatimuksilla, joiden vuoksi äänne opi-

taan verrattain myöhään (Kunnari, 2003a, 2003b; Kunnari & Savinainen-Makko-

nen, 2020; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012b). Iän lisäksi myös sukupuo-

lella on yhteys äännevirheiden esiintyvyyteen, sillä äännevirheet ovat yleisempiä 
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pojilla kuin tytöillä (Jokela, 2000; Kunnari ym., 2012; Luotonen, 1995; Pietarinen, 

1987; Vainio, 1992). 

 

Vaikka yksittäinen äännevirhe harvoin vaikuttaa merkittävästi puheen ymmärret-

tävyyteen tai koulusuoriutumiseen (Hitchcock ym., 2015), on epätyypillisen pu-

heen todettu voivan haitata henkilön osallistumista akateemisessa ja sosiaali-

sessa ympäristössä, ja tämän vaikutuksen on todettu myös jatkuvan pitkälle ai-

kuisuuteen asti (Felsenfeld ym., 1994; McCormack ym., 2009). Yksittäinenkin 

äännevirhe saattaa aiheuttaa lapselle myös häpeää ja ahdistusta (Popovici & 

Buică-Belciu, 2012; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012b) ja altistaa lasta 

koulukiusaamiselle (McCormack ym., 2011). Kokonaisuudessaan äännevirheet 

voivat siis aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia henkilön itsetuntoon, tunne-elämään 

ja sosiaaliseen elämään (Beitchman ym., 2001; Clegg ym., 2005; Johnson ym., 

2010; Law ym., 1998; Lewis ym., 2015, 2019; McCormack ym., 2009; Ruben, 

2000; Schoon ym., 2010), minkä vuoksi lieviksi ongelmiksi miellettyjen äännevir-

heiden vaikutuksia ei tulisi väheksyä. 

4.3 Äännevirheiden kliininen todentaminen 

Arviointitilanteessa puheterapeutti havainnoi sekä kuulon- että näönvaraisesti 

asiakkaansa puhetuotosta ja vertaa syntyvää kokonaishavaintoaan tarkastelta-

vana olevan kielen normien mukaisiin tuotoksiin (Bauman-Wängler, 2012). Ihmi-

sen kyky havaita puheessa esiintyviä pieniä eroja kuulonvaraisesti on kuitenkin 

epätarkka, ja luokittelemmekin kuulemamme foneemit jyrkästi aina johonkin fo-

neemikategoriaan. Kyseistä ilmiötä kutsutaan kategoriseksi havaitsemiseksi (Li-

berman ym., 1957), ja sen vuoksi erityisesti konsonanttien tuotossa tapahtuvien 

pienten laadullisten muutosten havaitseminen on meille vaikeaa, sillä ilmiö on 

konsonanttien kohdalla voimakkaampi (Altmann ym., 2014; Pisoni, 1975). Kate-

gorisen havaitsemisen ilmiön vuoksi kuulonvaraisesti äänteiden jyrkkä luokittelu 

tavoiteäännettä vastaavaan tai ei-vastaavaan ryhmään on huomattavasti hel-

pompaa kuin äänteen sisäinen asteittainen luokittelu. Huomattavasti helpompaa 

on siis tunnistaa kuulonvaraisesti, vastaako tuotettu äänne kielen tavoiteäännettä 

kuin se, millä tavalla ja kuinka voimakkaasti äänne eroaa tavoiteäänteestä (Klein 

ym., 2012; Sharf & Ohde, 1983; Sharf ym., 1988; Wolfe ym., 2003). Kliinisestä 
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kokemuksesta ei myöskään vaikuta olevan hyötyä tässä kohtaa, sillä sen on to-

dettu olevan yhteydessä heikentyneeseen äänteiden aste-erojen havaitsemiseen 

ja jyrkempään äänteiden luokitteluun (Meyer & Munson, 2021). Käytännössä ka-

tegorinen havaitseminen voi siis ilmetä esimerkiksi niin, että puheterapeutti miel-

tää kaikki lapsen tuottamat virheelliset /r/-artikulaatiot samanlaisina, vaikka tosi-

asiassa lapsen tuotoksissa ilmenisikin laadullisia eroja eri äänneympäristöissä. 

Juuri foneettisten äännevirheiden laadun tunnistaminen voikin olla vaikeaa kuu-

lonvaraisesti (Meyer & Munson, 2021), joten luotettavuuden lisäämiseksi (erityi-

sesti tutkimuksen tasolla) tarvitaan kuulonvaraisen havainnoinnin tarkkuutta ylit-

täviä, esimerkiksi akustisia, analyysimenetelmiä (Saaristo-Helin & Savinainen-

Makkonen, 2008). 
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5 LASTEN /R/-ÄÄNTEIDEN TUOTTOON LIITTYVÄ 
AIEMPI TUTKIMUS 

Äänteiden tuottoon liittyvä tutkimus on Suomessa (ja kansainvälisestikin) painot-

tunut lapsilla perinteisesti äänteiden omaksumisen ajankohdan ja äänneinven-

taarien kehityksen kielikohtaisten erojen tutkimiseen (ks. McLeod & Crowe, 2018; 

Suomessa mm. Kunnari, 2000, 2003a, 2003b; Kunnari ym., 2006). Tutkimuksissa 

on selvitetty muun muassa ammattilaisen toteuttamien perkeptuaalisten havain-

nointien ja vanhemmille suunnattujen kyselyjen avulla, missä järjestyksessä kie-

len äänneinventaarin eri äänteet opitaan. Kansainvälisissä tutkimuksissa lasten 

äänteiden tuottoa on kuitenkin jo alettu tutkia myös perkeptuaalista havainnointia 

luotettavammilla menetelmillä. Pelkästään roottisiin äänteisiin liittyvää tutki-

musta, jossa ainakin osaltaan on hyödynnetty muun muassa akustista analyysia, 

on jo melko paljon (ks. Campbell ym., 2017; Carballo & Mendoza, 2000; Flipsen 

ym., 2001; Klein ym., 2012; McAllister Byun & Tiede, 2017; Sharf & Ohde, 1983; 

Shriberg ym., 2001; Wolfe ym., 2003), joskin valtaosassa tutkimuksia tutkittava 

kieli on ollut englanti. Suomessa äänteiden tuottoon liittyvää monimenetelmäistä 

tutkimusta on sen sijaan tehty vasta hyvin vähän, ja epätyypilliseen äänteiden 

tuottoon liittyen sitä ei tiettävästi ole tehty vielä lainkaan. 

5.1 Akustiset tutkimukset lasten /r/-äänteistä 

Tämänhetkisen tiedon valossa Carballon ja Mendozan (2000) espanjan kieleen 

toteuttama tutkimus on ainut tutkimus, jossa yksikielisten lasten tuottamia tyypil-

lisiä tremulanttiäänteitä ja niiden variantteja on tutkittu ja vertailtu keskenään 

akustisesti. Englannin kielen /r/-äännettä on sen sijaan tutkittu akustisesti jo laa-

jemmin (mm. Campbell ym., 2017; Klein ym., 2012; McAllister Byun & Tiede, 

2017; Shriberg ym., 2001), mutta sen reaalistuma on hyvin erilainen verrattuna 

suomen kielen tyypilliseen tremulanttiäänteeseen, joten sen akustisten piirteiden 

tarkempaa raportointia ei katsottu tässä tarkoituksenmukaiseksi.   

Lasten /r/-artikulaatioista Carballo ja Mendoza (2000) analysoivat spektraalisia 

ominaisuuksia (mm. taajuus, voimakkuus), toteutuneiden täryjen lukumäärää 
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sekä ajallisia ominaisuuksia (äänteen kesto, täryjen avovaiheen ja sulkeumavai-

heiden kestot). Tutkimuksessa lapset jaettiin 12 puheterapeutin kuulonvaraisen 

havainnoinnin perusteella viiteen eri tutkimusryhmään, joista kahdessa lapset oli-

vat vanhempia, ja heidän äänteentuottotapansa katsottiin jo vakiintuneen. Käsit-

telen tässä kyseisestä tutkimuksesta vain vanhempien lasten tuloksia, jotka ovat 

tämän pro gradu -tutkielman kannalta oleellisimpia. Toisessa ryhmässä oli yh-

deksän 7;0–9;6-vuotiasta lasta, joiden puheeseen oli vakiintunut epätyypillinen 

/r/-äänteen tuottotapa (Carballo & Mendoza, 2000). Epätyypillinen tuottotapa on 

määritelty tutkimuksessa puutteellisesti, toteamalla ainoastaan, että yksikään 

lapsista ei korvannut /r/-äännettä toisella foneemilla, eli kyseessä oli foneettinen 

äännevirhe. Tutkimuksen kontrolliryhmässä oli puolestaan yhdeksän 7;0–9;5-

vuotiasta lasta, joiden puheeseen oli vakiintunut tyypillinen tremulantti. Tutkitta-

vissa testisanoissa /r/ esiintyi sananalkuisessa asemassa yhdistettynä /a/-vokaa-

liin: /rabo/, /rama/, /rayo/, /rana/, /rata/, /raya/. Akustinen analyysi suoritettiin tut-

kimuksessa Praat-puheanalyysiohjelmaa hyödyntäen, joka on puheen analysoin-

tiin ja muokkaamiseen suunniteltu tietokoneohjelma, jolla puheesta on esimer-

kiksi mahdollista luoda akustisia kuvaajia (Boersma & Weenink, 2019). Tutkimuk-

sessa lasten äänitteistä luotiin ohjelmassa spektrogrammit, joista määriteltiin ma-

nuaalisesti formantit useammasta /r/-äänteen avovaiheesta (Carballo & Men-

doza, 2000). Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kuvattu tarkemmin, kuinka forman-

tit mitattiin epätyypillisesti tuotetuista /r/-äänteistä.  

Tutkimuksen perusteella lapsilla, joilla tremulantin tuotto oli epätyypillistä, ään-

teelle ominainen piirre oli poikkeavan pitkä avaumavaihe ja puutteelliset sulkeu-

mavaiheet (Carballo & Mendoza, 2000). Muuten /r/-äänteen laadullisia ominai-

suuksia ei tutkimuksessa raportoitu. Tutkimuksessa poikkeava /r/-äänne erottui 

tyypillisestä /r/-äänteestä myös kestoltaan. Poikkeavan /r/-äänteen keskimääräi-

nen kesto (0,1635 s, SD 0,0106 s) oli tutkimuksessa huomattavasti pidempi kuin 

kontrollihenkilöiden tuottaman tyypillisen /r/-äänteen keskimääräinen kesto 

(0,11567 s, SD 0,00388 s). Lisäksi toteutuneiden sulkeumavaiheiden lukumää-

rässä oli tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä. Kontrolliryhmässä lapset 

tuottivat keskimäärin 2,31 sulkeumaa (SD 0,16 kpl), kun taas epätyypillisiä /r/-

äänteitä tuottavat tuottivat keskimäärin vain 0,41 sulkeumaa (SD 0,13 kpl). 
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Tutkimuksen mukaan heikosti tremulantteja tuottavien ryhmässä sekä F2 että F3 

keskiarvot olivat korkeampia, kuin niissä ryhmissä, joissa tremulantti jo osattiin 

(Carballo & Mendoza, 2000). Tyypillisesti tuotetun /r/-äänteen formanttiarvot oli-

vat F1 osalta 517,04 Hz (SD 15,31 Hz), F2 osalta 1957,03 (SD 36,18 Hz) ja F3 

osalta 3542,96 (SD 127,62 Hz). Epätyypillisen /r/-äänteen formanttiarvot olivat 

puolestaan F1 osalta 519,99 Hz (SD 11,59 Hz), F2 osalta 2074,81Hz (SD 21,49 

Hz) ja F3 osalta 3912,67 (SD 44,99 Hz). Tutkimuksessa lasten tuottamissa F3-

arvoissa ei kuitenkaan löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa eri ryhmien välillä. 

Tutkijat tosin epäilivät tämän johtuvan lähinnä siitä, että lasten tuottamissa äänit-

teissä ei ollut ollut riittävästi äänienergiaa ylemmillä taajuuksilla, jotta F3-arvojen 

määritys olisi luotettavasti onnistunut riittävän monissa sanoissa. Ääninäytteiden 

määrää, josta F3-arvo oli pystytty määrittelemään, ei kuitenkaan valitettavasti ole 

raportoitu tutkimuksessa. Tutkimuksessa viitattuihin aiempiin aikuispuhujille teh-

tyihin tutkimuksiin nähden, tyypillisesti puhuvat lapset tuottivat Caballon & Men-

dozan (2000) mukaan suhteessa korkeampia F3-arvoja ja pidempiä äänteiden 

kestoja. 

5.2 Ultraäänitutkimukset lasten /r/-äänteistä 

Viime aikoina kansainvälisessä tutkimuksessa myös muita tutkimus- ja analyysi-

menetelmiä on kehitetty tai alettu soveltaa äänteiden tutkimukseen. Uusista tek-

nisistä ratkaisuista reaaliaikaisen ultraäänikuvauksen mahdollisuudet ovat kiin-

nostaneet tutkijoita kansainvälisellä tasolla (Namasivayam ym., 2020; Preston 

ym., 2014; Sugden ym., 2019), ja ultraääni voikin tulevaisuudessa tarjota entistä 

enemmän tukea niin kliinisen arvion toteutukseen kuin puheen piirteiden tarkem-

paan kvantifioimiseen (Dawson ym., 2015; Kabakoff ym., 2022; Stone, 2005). 

Ultraäänen erityinen vahvuus on, että se soveltuu hyvin osaksi monimenetel-

mäistä tutkimusta, jolloin esimerkiksi artikulaatiosta saadaan kattavampi käsitys 

(Stone, 2005). Ultraäänikuvauksen avulla on pystytty muun muassa todenta-

maan /r/-äänteen tuoton aikana erilaisia ongelmia kielen liikkeiden toteutuksessa 

tai ajoituksessa (Preston ym., 2017; van Lieshout ym., 2008), joita voi olla vai-

keaa tai paikoin jopa mahdotonta todeta vain perkeptuaalisella havainnoinnilla. 

Ultraääntä voidaan myös hyödyntää osana niin laadullista kuin tilastollistakin tut-

kimusta. Artikulaation laadulliseen tutkimukseen riittää usein ultraääniaineiston 
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visuaalinen tarkastelu (Wilson, 2014), mutta tilastollisessa tutkimuksessa ultra-

ääniaineisto täytyy ensin kvantifioida. Jotta tilastollinen analyysi olisi mahdollista, 

useampia eri ohjelmistoja onkin jo kehitetty, ja ne mahdollistavat ultraääniaineis-

tosta datan poiminnan ja kvantifioimisen (Dawson ym., 2015; Kabakoff ym., 2022; 

Stone, 2005). Toistaiseksi ultraäänen käyttö kliinisessä työssä ei kuitenkaan vielä 

ole tavallista, edes artikulaation laadullisessa tarkastelussa.  

Lukuisat yksittäiset tutkimukset ovat osoittaneet, että ultraäänen hyödyntäminen 

kuntoutuksessa voi edistää lasten puheäänteiden oppimista (ks. Adler-Bock ym., 

2007; Bernhardt ym., 2005; McAllister Byun ym., 2014; Preston ym., 2016; Sjolie 

ym., 2016). Lähivuosina ultraäänen hyödyntämisestä lasten äännevirheiden kun-

toutuksessa on tehty myös kaksi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (ks. Fur-

niss & Wenger, 2018; Preston ym., 2020) sekä yksittäinen systemaattinen kat-

saus, joissa saadut tulokset ovat myös lupaavia (Sugden ym., 2019). Ultraäänen 

käytön etuna on, että asiakas ja puheterapeutti voivat tarkastella kielen asentoa 

ja muotoa terapia- tai tutkimustilanteessa reaaliaikaisesti (Preston ym., 2014). 

Hyödyntämällä ultraäänen antamaa visuaalista tietoa terapeutin voi olla helpompi 

tunnistaa, mikä foneettinen äännevirhe on kyseessä ja mihin asiakkaan virheelli-

nen äänteen tuotto liittyy. Puheterapeutin on myös mahdollista havainnollistaa 

asiakkaalle ultraäänen avulla tavoiteltava kielen liike ja ohjata asiakasta artiku-

laatiopaikan tai kielen asennon muuttamisessa, joka ilman ultraääntä voi olla vai-

keaa, sillä valtaosa esimerkiksi kielen liikkeistä tapahtuu osin näkymättämissä 

suun sisällä (Preston ym., 2020). Ultraäänikuvausta on jopa suunniteltu pelillis-

tettävän niin, että ultraäänikuvan sijasta tutkittava lapsi näkisi ruudulla esimerkiksi 

autopelin, jossa tutkittavan olisi mahdollista liikuttaa autoa erilaisilla kielen liik-

keillä ja opetella samalla hallitsemaan kielen eri osien liikkeitä (ks. Hamilton ym., 

2019). 

Ultraäänen käytöstä on myös todettu voivan olla hyötyä diagnostisena menetel-

mänä ja intervention vaikuttavuuden arviointimenetelmänä (Gick ym., 2007; Klein 

ym., 2013). Englannin kielen /r/-äänteen tuottoon liittyen on myös tehty monime-

netelmäinen tutkimus, jossa äänteen tuottoa on tutkittu samanaikaisesti sekä ult-

raäänianalyysin, akustisen analyysin että perkeptuaalisen havainnoinnin näkö-
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kulmasta (Klein ym., 2013). Kyseisessä tutkimuksessa ultraäänivideoiden perus-

teella /r/-äänteen tuoton aikana erilaistumattoman kielen asennon todettiin olevan 

yhteydessä perkeptuaalisesti virheelliseksi luokiteltuun tuottotapaan. Lisäksi eri-

laistumaton kielen asento oli yhteydessä tyypillistä suurempaan F2-F3 väliseen 

arvoon. Äänneympäristöön nähden madaltuneen F3-arvon ja F2-F3 välisen ar-

von pienentymisen onkin jo aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan tunnus-

omaista tyypillisesti tuotetulle /r/-äänteelle (ks. Lee ym., 1999; McGowan ym., 

2004; Shriberg ym., 2001), ja sitä on voitu hyödyntää äänteen tuottotavan oikeel-

lisuutta arvioitaessa (Flipsen ym., 2001; Shriberg ym., 2001). Käytännössä kielen 

muodot, jotka tulkittiin Kleinin ja kumppaneiden (2013) tutkimuksessa erilaistu-

mattomiksi, vastasivat myös perkeptuaalisesti ja akustisesti heikommin tyypillistä 

englannin kielen /r/-äännettä. Erityisen suuri F2-F3 välisen arvon todettiin olevan 

kielen asennossa, jossa ääntymäpaikka on takainen, ja jossa kieli on voimak-

kaasti kaarella. Kuntoutusjakson aikana tutkittavien F2-F3 välisen arvon todettiin 

pienentyvän, ja kuntoutusjakson lopussa tutkittavien tuottamien /r/-äänteiden to-

dettiin vastaavan paremmin tyypillistä englannin /r/-äännettä.  

Ultraäänen hyödyntämiseen on todettu liittyvän kuitenkin myös rajoitteita, jotka 

tutkijan on tiedostettava tutkimusta toteuttaessaan. Vain kieli näkyy ultraääniku-

vassa ja muut artikulaation kannalta oleelliset rakenteet, kuten pehmeä ja kova 

suulaki sekä nielun seinämä, eivät näy, mikä vaikeuttaa kielen asennon ja sen 

sijainnin tarkkaa hahmottamista suun sisällä (Klein ym., 2013). Ultraääni ei myös-

kään anna kuvaa aivan koko kielestä, vaan kielenkärki ja aivan kielen kanta eli 

juuri jäävät piiloon alaleuanluun ja kieliluun muodostamien varjojen alle (Stone, 

2005). Maksimissaan kielenkärjestä näkymättömiin jää kuitenkin vain noin yksi 

senttimetri (Stone, 2005). Lisäksi ultraäänilaitteen asemoiminen ja sen asennon 

ylläpitäminen leuan alla niin, että kieli piirtyy sagittaalikuvaajaan juuri haluttua 

kielen keskilinjaa pitkin, voi olla vaikeaa (Preston ym., 2017). Mikäli laitetta pide-

tään käsin, on hyvin todennäköistä, että se liikkuu jonkin verran tutkimuksen ai-

kana (Stone, 2005). Ei-haluttua liikettä voidaan ehkäistä niin, että tutkija lukitsee 

ultraäänilaitteen asennon suhteessa tutkittavan leukaan tietyllä pitelyotteella (ks. 

kuva käden asennosta/otteesta Stone, 2005). Heilumista ehkäisee myös se, että 
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tutkija tarkkailee jatkuvasti leuan ja kieliluun muodostamia varjoja ultraääniku-

vassa, ja pyrkii pitämään ne koko aineistonkeruun ajan yhtä suurella etäisyydellä 

kuvan kummastakin laidasta (sagittaalikuvaa kuvattaessa).  

Laitteen heilumisesta johtuvien virhetulkintojen ehkäisemiseksi ultraäänitutki-

muksissa voidaan myös hyödyntää ulkoisia päätukia tai tietokoneohjelmia, jotka 

seuraavat automaattisesti ultraäänilaitteen asentoa ja merkitsevät kohdat, joissa 

ultraäänilaite on ollut väärässä asennossa (ks. Kabakoff ym., 2021; Stone, 2005). 

Yksi tapa lisätä luotettavuutta on myös valita tarkasteltaviksi sellaiset muuttujat, 

joiden arvoihin ultraäänilaitteen asennon vaihtelu ei merkittävästi vaikuta (Stone, 

2005). Esimerkiksi kielen muotoon liittyvät muuttujat, kuten kielen kaarevuus 

(eng. curvature), pystytään määrittämään melko luotettavasti, vaikka ultraääni-

laite ei olisikaan pysynyt koko aineistonkeruunajan täysin samassa asennossa 

(Ménard ym., 2012; Stone, 2005).  

5.3 Lasten /r/-äänteiden tuoton tutkimus Suomessa 

Lasten tyypillisesti tuottamista /r/-äänteistä tai /r/:n foneettisista varianteista ei ole 

Suomessa toistaiseksi tehty vielä yhtään akustiseen analyysiin tai ultraääniana-

lyysiin pohjautuvaa tutkimusta. Sibilanttien (/s/) tuoton osalta sen sijaan löytyy jo 

yksittäinen akustista analyysia hyödyntävä pro gradu -tason tutkimus, jossa suo-

menkielisten lasten tuottaman /s/:n tyypillisiä akustisia piirteitä on tutkittu (ks. Ko-

tila, 2015). Foneettisista /r/-virheistä löytyy kaksi melko tuoretta pro gradu -tason 

tutkimusta (ks. Dahlgren, 2016; Holappa, 2020). Näissä lasten /r/-äänteiden tuo-

ton arviointi on kuitenkin perustunut vain joko puheterapeutin tai logopedian opis-

kelijan perkeptuaaliseen havainnointiin, ja sen perusteella tehtyyn luokitteluun 

muun muassa ääntymäpaikan perusteella. Kummassakin tutkimuksessa ään-

teen tuoton edistymistä on myös tarkasteltu siitä näkökulmasta, muuttuuko lap-

sen tuottama /r/-artikulaatio toteutetun intervention aikana. Tutkimuksessaan 

Dahlgren (2016) kuitenkin mainitsee, ettei lasten tuottamien virheellisten /r/-ään-

teiden ääntymäpaikkojen määrittäminen ollut yksinkertaista, mikä vahvistaa osal-

taan ajatusta siitä, että perkeptuaalisen havainnoinnin rinnalle tarvitaan myös 

muita analyysimenetelmiä.   
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Äänteidentuottoon liittyvien tutkimusten puute Suomessa voi osaltaan selittyä 

sillä, että lieviksi ongelmiksi luokitellut äännevirheet eivät alueellisten resurssipu-

lien ja vaikeammiksi luokiteltavien puhe-, kieli- ja kommunikaatiohäiriöiden vuoksi 

saa tarvitsemaansa huomiota puheterapiakuntoutuksen ja tutkimuksen kentällä 

(Karhu, 2011; Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012). Osaltaan tutkimuksen 

puute saattaa myös johtua siitä, että akustisella analyysilla lasten tuottamien pu-

heäänteiden tutkiminen voi olla vaikeaa, sillä esimerkiksi olemassa olevien ana-

lyysiohjelmien, kuten Praatin, automaattinen formanttien etsintä -toiminto ei vält-

tämättä toimi luotettavasti lasten äänillä (Nittrouer ym., 1989). Formanttien heikko 

löytyvyys selittyy ainakin osaltaan sillä, että lasten äänille on ominaista ääniener-

gian heikkeneminen erityisesti ylempien formanttien kohdalla (Story & Bunton, 

2015). Tämä ilmiö tekee akustisesta analyysista työlästä, sillä äänteet ja niiden 

formantit saatetaan joutua etsimään käsin ääninäytteistä (Nittrouer ym., 1989) ja 

mittausten luotettavuuden lisäämiseksi formanttien etsimisessä käytettäviä ase-

tuksia saatetaan joutua säätämään erikseen kunkin tutkittavan äänteen kohdalla 

(Harrison, 2013). Analyysiin voidaan myös päättää sisällyttää vain formantit, jotka 

ohjelma löytää luotettavasti, mutta tällöin puolestaan dataa menetetään (ks. Flip-

sen ym., 2001; Nittrouer ym., 1989). Äänitysolosuhteissa pientenkin muutosten, 

kuten äänitystilan vaihtumisen tai mikrofonin etäisyyden vaihtelun, on lisäksi to-

dettu vaikuttavan merkittävästi spektrogrammissa näkyvien spektraalisten omi-

naisuuksien selkeyteen (Story & Bunton, 2015), mikä heijastuu jälleen akustisen 

analyysin käytettävyyteen ja sillä saatujen tulosten luotettavuuteen.  

 

 

  



 26 

6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Lasten tuottamista tyypillisistä /r/-äänteistä tai niiden foneettisista varianteista ei 

ole Suomessa tehty vielä toistaiseksi yhtään tutkimusta, jossa olisi hyödynnetty 

perkeptuaalisen havainnoinnin ohella muita objektiivisempia tiedonkeruu- tai tut-

kimusmenetelmiä. Tässä pro gradu -tutkielmassa halutaankin selvittää, minkä-

laista tietoa akustisen analyysin ja ultraäänianalyysin avulla on mahdollista saada 

lasten tuottamista erilaisista /r/-artikulaatioista. Akustisen analyysin ja ultraääni-

analyysin soveltuvuutta lasten /r/-äänteiden tuoton tutkimukseen selvitettiin seu-

raavien tutkimuskysymysten kautta: 

 

1. Mitä piirteitä suomenkielisten lasten tuottamista /r/-artikulaatioista* on 

mahdollista tutkia akustisesti? 

2. Mitkä akustiset piirteet ovat ominaisia tyypilliselle oikeapaikkaiselle /r/-

äänteelle? 

3. Millä tavoin kontrollihenkilöiden ja koehenkilöiden tuottamat /r/-artiku-

laatiot* eroavat toisistaan akustisesti? 

4. Miten ultraäänikuvaa on mahdollista hyödyntää akustista analyysia tuke-

vana menetelmänä?  

 
* Tässä tutkimuksessa /r/-artikulaatiolla viitataan mihin tahansa /r/-äänteen reaalistu-

maan, joita tutkimukseen osallistuneet lapset tuottivat. 

  



 27 

7 MENETELMÄT 

Tämä pilottitutkimus on osa Helsingin yliopiston laajempaa tutkimushanketta En-

hancing visual feedback with ultrasound, jonka johtava tutkija on Satu Saalasti. 

Eettinen ennakkoarviointi hankkeelle haettiin Helsingin yliopiston Ihmistieteiden 

eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta maaliskuussa 2019. Tässä tutkimuk-

sessa saatavia tuloksia on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa kontrolloidun ult-

raääni-intervention vaikuttavuutta mittaavan akustisen analyysin suunnittelussa. 

7.1 Tutkittavat 

Tutkittavat olivat neljä suomea äidinkielenään puhuvaa 10–11-vuotiasta poikaa, 

joilla oli todettu virheellinen /r/-äänne. Aineisto koostui logopedian opintoihin kuu-

luvan ensimmäisen kliinisen harjoittelujakson aikana kerätystä äännevirhekun-

toutusaineistosta (LOGK-051). 

 

Tämän lisäksi kerättiin vertailua varten ääniaineistoa 8-vuotiaalta pojalta sekä 12-

vuotiaalta tytöltä, joilla oli jo vakiintunut tyypillinen suomen kielen mukainen /r/-

äänteen tuottotapa.   

7.2 Aineiston keruu 

Kuntoutuksen kulku 
Logopedian opiskelijoiden toteuttamaan kuntoutukseen kuului yhteensä 10 vii-

koittaista yksilöterapiakertaa, joiden sisällöllisestä etenemisestä kukin opiskelija 

vastasi itsenäisesti, ohjaavan puheterapeutin tuella. Puheterapian sisältöä ei 

muuten kontrolloitu, mutta jokaisen terapiakerran alussa asiakkaan kanssa hyö-

dynnettiin reaaliaikaista ultraäänivideokuvaa 10–15 minuutin ajan. Puheterapi-

aintervention alussa kaikille tutkittaville (jatkossa koehenkilö) tehtiin alkuarvioinnit 

seuraavilla arviointimenetelmillä: Fonologiatesti (Kunnari, Savinainen-Makkonen 

& Saaristo-Helin, 2012), TOKEN-testi (DiSimoni, 1978) ja diadokokinesia (pataka 

pataka -tavusarjat, ks. esimerkiksi Duffy, 2013). Intervention aikana koehenkilöi-

den /r/-artikulaatioista kerättiin ääniaineisto r-kontrollisanalistan avulla (ks. liite 1), 

johon oli valikoitu ennen tutkimusta sanoja, joissa /r/ toteutuu kaikissa suomen 
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kielen eri äänneyhtymissä. Intervention aikana kontrollisanalista kerättiin jokai-

selta koehenkilöltä kolmeen kertaan: terapiajakson alussa, keskellä ja lopussa. 

Sanalistan sanoja ei käytetty tai harjoiteltu muuten intervention aikana.  

 

Aineiston keruun toteutus 
Koehenkilöiden äänitykset toteutettiin terapiakäyntien yhteydessä Helsingin yli-

opiston tavanomaisessa äänieristämättömässä opetustilassa. Äänitystilanteessa 

koehenkilöt toistivat kontrollisanalistan sanat ohjaavan puheterapeuttiopiskelijan 

antaman mallin perässä. Nauhoituksessa hyödynnettiin ulkoista kondensaattori 

mikrofonia (RØDE NT2-A) ja videokameraa (Sony HDR-CX625), jotka kummat-

kin oli sijoitettu noin metrin etäisyydelle tutkittavasta lapsesta. Samanaikaisesti 

koehenkilöiden puheesta kerättiin myös ultraäänivideokuvaa SeeMore Imaging 

USB Ultrasound Probe GP5.0MHz/SLP 99-5949 -laitteella. Laitteen kanssa ult-

raääniväliaineena käytettiin Aquasonic 100 -geeliä. Äänitystilanteessa koehenki-

löitä ohjeistettiin ensisijaisesti seisomaan, mutta osa lapsista väsyi tilanteen ai-

kana ja siirtyi istumaan tuolille. Koehenkilöt pitivät äänitystilanteessa ultraäänilai-

tetta ensisijaisesti itse leukansa alapuolella, mutta tarvittaessa ohjaava puhete-

rapeuttiopiskelija piteli laitetta. Äänitystilanteessa koehenkilöitä ohjattiin sanalli-

sesti ylläpitämään hyvä ryhti ja pään asento.  

 

Koehenkilöiden aineistonkeruussa tapahtuneiden ongelmien ja niitä seurannei-

den aineistojen puuttumisten vuoksi (ks. tarkemmin luku 7.3), kontrollihenkilöiden 

äänitykset tehtiin Helsingin yliopiston äänitysstudiossa, jotta käytettävissä olisi 

mahdollisimman hyvälaatuinen vertailuaineisto. Kontrollihenkilöiltä kerättiin aino-

astaan ääniaineisto 16bit/48 kHz näytteenottotaajuudella, käyttäen kondensaat-

torimikrofonia (AKG C4000B). Lisäksi käytettiin Universal Audio Apollo Twin MkII 

-A/D-muunninta ja Audacity-äänieditoria, jolla puhunnokset tallennettiin wav-

muodossa tietokoneelle. Äänitystilanteessa kontrollihenkilöt lukivat itsenäisesti 

ääneen kontrollisanalistan sanat putkeen kahteen kertaan. 

 

Kaikki aineistonkeruussa koehenkilöiltä ja kontrollihenkilöiltä kerätty tutkimusai-

neisto (videoaineisto, ultraääniaineisto ja ääniaineisto) tallennettiin Helsingin yli-

opiston verkkolevylle, johon pääsy oli vain Enhaching visual feedback with ultra-

sound -tutkimusryhmällä. 
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7.3 Alustava analyysi ja tutkimusaineiston rajaaminen 

Puheterapiaintervention aikana kerätyn ääniaineiston alustava tarkastelu 

Koehenkilöiltä kerätyn ääniaineiston alustavassa akustisessa analyysissa, jossa 

ääniaineistoja tarkasteltiin auditiivisesti ja visuaalisesti Praat-ohjelmassa 

(Boersma & Weenink, 2019), ilmeni nopeasti, että kaikissa koehenkilöiden äänit-

teissä äänenvoimakkuus oli verrattain hiljainen, äänen taajuuspiirteet näkyivät 

heikosti spektrogrammissa ja ääniraidassa oli mukana ylimääräistä ympäristöstä 

tulevaa hälyääntä. Vain neljä kaikista kuntoutusjakson aikana kerätyistä äänit-

teistä soveltui tarkempaan analyysiin (ks. taulukko 1). Puolet äänitteistä puuttui 

kokonaan äänitystilanteessa tapahtuneiden teknisten ongelmien vuoksi (mm. ul-

koinen mikrofoni ollut poissa päältä), ja koehenkilö 4 jouduttiinkin aineistojen 

puuttumisen vuoksi sulkemaan pois tutkimuksesta. Lisäksi kaksi äänitteistä osoit-

tautui soveltumattomaksi analyysiin joko sen heikkolaatuisuuden vuoksi tai siksi, 

että nauhoitetut sanat eivät vastanneet kontrollisanalistan sanoja (sanat tuotettu 

ylimääräisen d-apuäänteen kanssa, /adromi/ po. /aromi/).  

 
Taulukko 1 
 
Koehenkilöiltä 1–4 kerätty ääniaineisto: taulukkoon on merkitty käytettävissä olevat aineistot (x), 
puuttuvat aineistot (–) ja aineistot, jotka eivät soveltuneet tarkempaan analyysiin (x**).  

 
Tutkittava 1. äänite 2. äänite 3. äänite 

 
Koehenkilö 1  x** x – 
 
Koehenkilö 2 x x – 
 
Koehenkilö 3 x –  x** 
 
Koehenkilö 4 – – – 

 
Kontrollihenkilöiltä kerätyn ääniaineiston alustava tarkastelu 
Kontrollihenkilöiltä äänitysstudiossa myöhemmin kerätty ääniaineisto osoittautui 

alustavassa analyysissa huomattavasti koehenkilöiltä kerättyä ääniaineistoa laa-

dukkaammaksi. Kontrollihenkilöiden äänitteistä tarkempaan analyysiin valittiin 

kuitenkin vain kontrollihenkilön 1 ääniaineistot. Äänenkuvaajien (spektrogrammi 

& oskillogrammi) perusteella kontrollihenkilö 2 oli tuottanut kontrollisanat hyvin 
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nopealla puhenopeudella ja vain hyvin pienessä osassa tämän aineistoa toteu-

tuivat tremulantin ominaispiirteet – useammat sulkeuma- ja avaumavaiheet. 

Kontrollihenkilön 2 aineistoja hyödynnettiin /r/-artikulaatioiden luokitteluvai-

heessa, mutta suljettiin tutkimuksen tarkemman akustisen analyysin ulkopuolelle, 

jossa tietoa haluttiin kerätä tyypillisiltä puhujilta nimenomaan monitäryisenä tre-

mulanttina toteutuvista /r/-äänteistä.  

 
Lopullinen tutkimusaineisto 
Varsinaiseen tutkimusaineistoon sisällytettiin vain noin kolmasosa kaikista äänit-

teistä, yllä tarkemmin kuvailluista syistä johtuen. Koehenkilöiden aineistoon valit-

tiin yhteneväisyyden vuoksi yksi äänite per koehenkilö. Niiltä koehenkilöiltä, joilta 

käytettävissä oli useampi äänite, tutkimusaineistoon valittiin se, jolla puhunnok-

sen äänenvoimakkuus oli suurempi ja taustahälyn määrä vähäisempi. Lisäksi 

koehenkilöiden 1–3 tutkimusaineistoon sisällytettiin ultraäänivideoista kutakin ää-

niaineistoa vastaava kohta, jolloin ultraäänivideokuvaa olisi tarvittaessa mahdol-

lista käyttää akustisen analyysin tukena. Kontrollihenkilöiden ääniaineistoista tar-

kempaan analyysiin sisällytettiin ainoastaan kontrollihenkilön 1 ääniaineistot (1. 

ja 2. äänite), mutta kontrollihenkilön 2 ääniaineistoja hyödynnettiin kuitenkin ään-

teiden luokitteluvaiheessa. Lopullinen tutkimusaineisto on eritelty tarkemmin tau-

lukkoon 3.  

 
Taulukko 2 
 
Lopullinen tutkimusaineisto.  

 
Tutkittava 

ääniaineisto 
1. äänite 

ääniaineisto 
2. äänite ultraäänivideo 

 
Koehenkilö 1 – x x 
 
Koehenkilö 2 x – x 
 
Koehenkilö 3 x – x 
 
Kontrollihenkilö 1 x x – 

Kontrollihenkilö 2 x* x* – 
Tarkenteet. Aineisto on mukana analyysissa (x). Aineisto on mukana analyysissa vain /r/-artiku-
laatioiden luokitteluvaiheessa (x*). Aineisto ei ole käytettävissä, sitä ei kerätty aineistonkeruuvai-
heessa tai se ei muusta syystä valikoitunut lopulliseen tutkimusaineistoon (–). 
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Äänitteissä olevista kontrollisanalistan sanoista (ks. liite 1) analysoitiin tässä tut-

kimuksessa yhteensä 23 sanaa, joissa /r/ toteutui joko sanan sisällä VCV- eli vo-

kaali-konsonantti-vokaali-kontekstissa tai VCC- eli vokaali-konsonantti-konso-

nantti-kontekstissa ennen soinnitonta klusiilia (ks. taulukko 4). Rajaukseen pää-

dyttiin sen vuoksi, että näissä konteksteissa /r/-artikulaatioiden tunnistamisen ole-

tettiin onnistuvan myös koehenkilöiden heikkolaatuisemmiksi osoittautuneista 

äänitteistä. Lisäksi rajatun aineiston katsottiin olevan riittävä sen selvittämiseen, 

miten akustinen analyysi soveltuu lasten /r/-artikulaatioiden analysointiin.  

 
Taulukko 3 
 
Aineistosta analysoidut r-kontrollisanalistan sanat.  

VCV-konteksti (N=16) VCC-konteksti (N=7) 

aromi uros mörkö 

varaus kura kärki 
erakko yritys turkki 

terävä hyrinä arpa 

ironia äreä korppu 
virasto sääri kerta 

oranki örinä yrtti 

koroke kerros  
 

7.4 Aineiston analysointi 

Ennen varsinaista akustista analyysia koehenkilöiden äänitteet käsiteltiin 

Audacity-ohjelmassa, jossa niihin tehtiin automaattinen normalisointi (normalisoi 

huippukohta arvoon -1dB, poista CD poikkeama) ja hälynpoisto eli kohinanpoisto 

(kohinanvaimennus (dB) 12, herkkyys 6 ja taajuuden pehmennys 3). Normali-

soinnin ja hälynpoiston jälkeen koehenkilöiden ääniaineistot annotoitiin eli nimi-

koitiin Praat 6.0.50 -ohjelmassa (Boersma & Weenink, 2019). Äänitteiden an-

notointi toteutettiin ortografisesti eli sanat ja äänteet vastasivat kirjoitettua kieltä. 

Yhteneväisyyden vuoksi kaikki /r/-artikulaatiot annotoitiin ortografisesti r-kirjai-

mella, vaikka tuotos ei vastaisikaan tyypillistä suomen kielen /r/-äännettä. An-

notoinnissa käytettiin kahta annotaatiokerrosta: äänteet ja sanat. Ensin äänit-

teistä eroteltiin eri sanat ja ne annotoitiin Textgridiin sanat-kerrokselle. Sitten jo-

kaisesta sanasta etsittiin karkeasti /r/-artikulaation paikka ja kohta annotoitiin 
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textgridiin ylemmälle äänteet-annotaatiokerrokselle (ks. kuva 1). Kontrollihenki-

löiden äänitteet annotoitiin vastaavalla tavalla, mutta äänitteitä ei editoitu edeltä-

västi Audacity-ohjelmassa.  

7.4.1 Akustinen analyysi 

Varsinainen akustinen analyysi toteutettiin Praat-ohjelman (Boersma & Weenink, 

2019) avulla. Analyysissa tarkasteltavia muuttujia olivat /r/-segmenttien kesto, /r/-

segmenttien sulkeumavaiheiden lukumäärä ja laatu ja /r/-segmenttien formantti-

analyysi F1-F3 formanttien osalta. Lisäksi /r/-artikulaatioiden ääntymätapaa ja  

-paikkaa tarkasteltiin laadullisesti sekä akustisten kuvaajien (spektrogrammi ja 

oskillogrammi) visuaalisen havainnoinnin että kuulonvaraisen havainnoinnin pe-

rusteella. Analyysin perusteella /r/-artikulaatiot jaoteltiin eri luokkiin. 

Äänteiden keston määrittäminen 

Äänteiden keston määrittelyssä hyödynnettiin akustisia kuvaajia (spektrogrammi 

ja oskillogrammi), koska kuulonvaraisesti äännerajan tai äänteen keston määrit-

täminen ei ole mahdollista koartikulaatioilmiön vuoksi. Äänteen alkamiskohdaksi 

määriteltiin /r/-äänteen ensimmäistä sulkeumaa hieman edeltävä kohta, jossa 

edeltävän vokaalin oskillogrammissa on nähtävissä selkeä äänenpaineen alene-

minen. Äänteen loppumiskohdaksi puolestaan määriteltiin kohta, jossa spekt-

rogrammissa on nähtävissä joko vokaaliin alkamiseen viittaava formanttisiirtymä 

ja oskillogrammissa äänenpaineen nousu tai soinnittoman klusiilin alkuun viit-

taava äänenpaineen romahtaminen ja soinnin häviäminen. Äänteiden rajauk-

sessa ja kestojen määrittelyssä käytetyt periaatteet ovat havainnollistettuna tar-

kemmin kuvaan 1. Kaikki kontrolli- ja koehenkilöiden tuottamat /r/-artikulaatiot ra-

jattiin ja niiden kestot mitattiin samoja pääperiaatteita noudattaen. Artikulaatio-

erojen vuoksi kaikki yllä olevat ominaispiirteet eivät kuitenkaan toteutuneet kai-

kissa tuotoksissa, jolloin /r/-artikulaation rajaus viereisistä äänteistä toteutettiin 

äänenkuvaajissa näkyvien muutosten perusteella. 
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Formanttianalyysi 
Alustavien formanttianalyysien jälkeen kontrollihenkilön 1 tuottamista /r/-artiku-

laatioista päädyttiin analysoimaan vain ne, jotka toteutuivat tremulantteina. For-

manttiarvojen mittaamisessa hyödynnettiin Praatin automaattista mittausapua eli 

formant listing -toimintoa. Formanttiasetukset säädettiin niin, että formanttipisteet 

piirtyivät mahdollisimman tarkasti spektrogrammissa näkyvän tremulantin for-

manttitummentumien kohdalle. Pääsääntöisesti formanttianalyysissa käytettiin 

seuraavia asetuksia: Maximum formant 6000 Hz, number of formants 6 ja spec-

togram view range 7000 Hz, mutta etsittävien formanttien lukumäärää oli tarve 

ajoittain joko lisätä tai vähentää, jotta formantit asettuivat paremmin paikoilleen.  

Kuva 1 
 
Havainnollistavat akustiset kuvaajat /r/-artikulaatioiden annotoinnissa ja rajauksessa noudatetuista 
periaatteista. 

Tarkenteet. Kuvaajissa ylimpänä oskillogrammi, keskellä spektrogrammi ja alhaalla erilliset 
annotaatiokerrokset: äänteet ja sanat. /r/-artikulaatio on annotoitu äänteet-kerrokselle ja se näkyy 
oskillogrammissa punataustaisena ja spektrogrammissa punaisin katkoviivoin rajattuna. 
 
Vas. akustinen kuvaaja kontrollihenkilön 1 tuottamasta sanasta /koroke/. Spektrogrammissa 
tremulantin sulkeumat näkyvät valkoisina pystysuorina viivoina (punainen nuoli) ja avovaiheet 
tummempina alueina (vihreä nuoli). Äänteen formantit näkyvät kuvassa numeroituina. Keltainen 
jana kuvastaa äänenvoimakkuutta, joka laskee hieman tremulantin aikana suhteessa viereisiin 
vokaaleihin. Äänteen alkamiskohdassa oskillogrammissa näkyy äänenpaineen aleneminen 
hieman ennen 1. sulkeumaa (käy myös ilmi keltaisesta intensiteettikäyrästä). Äänteen 
loppumiskohdassa spektrogrammissa näkyy formanteissa alkava siirtymä erityisesti 3. formantin 
kohdalla ja oskillogrammissa vokaalin alkuun viittaava äänenpaineen nousu.  
 
Oik. akustinen kuvaaja koehenkilön 2 tuottamasta sanasta /koroke/. Spektrogrammissa ei näy 
tremulantille ominaisia sulkeuma- ja avovaiheita, mutta /r/-artikulaatio erottuu visuaalisesti 
viereisistä vokaaleista kuvaajassa näkyvien muutosten perusteella. Äänteen alkamiskohdassa 
oskillogrammissa näkyy äänenpaineen aleneminen (käy ilmi myös äänen intensiteettikäyrästä) ja 
loppumiskohdassa spektrogrammissa näkyy vokaalin alkuun viittaava formanttien 
ilmaantuminen. Äänne on soinniton, ja siinä on hälyääntä korkeammilla taajuuksilla (punainen 
nuoli).   
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Formanttiarvot mitattiin kontrollihenkilön 1 tuottamista tremulanteista ensimmäi-

sen avovaiheen kohdalta. Jos formantit olivat kyseisen avovaiheen kohdalla hei-

kosti näkyvissä, ne katsottiin seuraavasta mahdollisesta avovaiheesta. Mittaus 

toteutettiin yliviivaamalla koko avovaihe ja ottamalla kyseisestä kohdasta formant 

listing -toiminnolla automaattiset formantit. Mikäli avovaiheesta saaduissa for-

manttiarvoissa ei ilmennyt keskenään suuria heittoja, jokaisesta listan formant-

tiarvosta (F1–F3) otettiin erikseen keskiarvo, joista muodostettiin äänteen for-

manttiarvot. Ajoittain automaattitoiminto osoittautui hämääntyvän tehdyistä for-

manttiasetusten säädöistä huolimatta, jolloin listaukseen tuli mukaan ilmeisen 

vääriä taajuusarvoja. Poikkeavat taajuudet karsittiin listalta manuaalisesti, jonka 

jälkeen formanttikeskiarvot (F1–F3) laskettiin listalle jäljelle jääneistä taajuuk-

sista.  

 

Koehenkilöiden ääniaineistolle oli tarkoitus tehdä vastaavanlainen formantti-

analyysi, joskin analyysiin olisi otettu mukaan kaikki erilaiset soinnilliset /r/-artiku-

laatiot, eikä analyysia olisi rajoitettu ainoastaan tremulantteina toteutuneisiin arti-

kulaatioihin. Koehenkilöiden /r/-artikulaatioiden formanttiarvot oli tarkoitus ensisi-

jaisesti määrittää samasta kohdasta (1. avovaihe) kuin kontrollihenkilöllä tai tois-

sijaisesti /r/-artikulaation soinnillisesta keskikohdasta, mikäli tuotoksessa ei toteu-

tuisi sulkeuma- ja avovaiheita. Koehenkilöiden aineistosta formanttien määrittä-

minen osoittautui analyysivaiheessa kuitenkin mahdottomaksi, äänitteiden hei-

kon laadun sekä /r/-artikulaatioiden laadullisten ominaisuuksien vuoksi (mm. 

soinnittomuus ja ilmavirtauksen katkeaminen ääntöväylässä). 

 

7.4.2 Ultraäänianalyysi 

Tässä tutkimuksessa ultraääniaineistoa hyödynnettiin vain akustista analyysia ja 

perkeptuaalista havainnointia tukevana menetelmänä /r/-artikulaatioiden äänty-

mäpaikan tarkastelussa. Ultraäänivideoista visuaalisesti havainnoitavaksi piir-

teeksi valittiin kielenkärjen asento ja sen mahdollinen liike /r/-artikulaation aikana. 

Ultraäänivideolta havainnoitiin ääniaineistoja vastaavat kohdat, ja tarvittaessa vi-

deokuvaa hidastettiin 50 prosentilla, jolloin kielen nopeat liikkeet oli helpompi eh-

tiä havaita. Lisäksi ultraäänivideoista otettiin /r/-artikulaatioiden kohdalta havain-

nollistavia kuvakaappauksia, joista kävi ilmi kielen asento äänteen tuoton aikana.   
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8 TULOKSET 

Tuloskappaleen ensimmäisessä osassa käsittelen lasten /r/-artikulaatioista tutkit-

tavissa olevia piirteitä ja äänteiden luokittelussa käyttämiäni periaatteita. Toi-

sessa osassa tarkastelen tyypillisen /r/-äänteen akustisia piirteitä sekä avaan sen 

toteutumisessa esiintyvää vaihtelua akustisesta näkökulmasta. Kolmannessa 

osassa tarkastelen sekä vertaan koehenkilöiden tuottamia erilaisia /r/-äänteen 

variantteja tyypillisiin /r/-äänteisiin, ja viimeisessä neljännessä osassa käsittelen 

ultraäänivideokuvan hyödyntämistä akustista analyysia tukevana menetelmänä.  

8.1 Lasten /r/-artikulaatioista akustisesti tutkittavissa olevat 
piirteet ja /r/-artikulaatioiden luokittelun periaatteet 

Praat-ohjelmassa toteutetulla akustisella analyysilla lasten ääninäytteistä on 

mahdollista visuaalisesti havainnoida ääntymätapaa, tunnistaa suomen kielen /r/-

äänteelle tyypilliset sulkeuma- ja avaumavaiheet, mikäli ne toteutuvat tuotok-

sessa, määritellä äänteen kesto sekä määrittää äänteen formanttiarvot, mikäli 

ääninäyte on hyvälaatuinen ja piirtyy spektrogrammiin selvästi. Akustisissa ku-

vaajissa (oskillogrammi ja spektrogrammi) näkyvien sulkeuma- ja avaumavaihei-

den perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista määrittää täryn ääntymäpaikkaa, 

vaan tässä yhteydessä tarvitaan myös kuulonvaraista havainnointia. Pelkän kuu-

lonvaraisen havainnoinnin perusteella äänteiden keston määrittely ei puolestaan 

ole mahdollista, eikä äänteen tuottotapa tai -paikka ole aina luotettavasti kuulta-

vissa. Luotettavimmin /r/-artikulaatioiden luokittelu tuottopaikan ja -tavan perus-

teella vaikuttaa onnistuvan yhdistämällä akustisista kuvaajista saatavaa visuaa-

lista tietoa, kuulonvaraista tietoa ja tarvittaessa ultraäänikuvasta saatavaa visu-

aalista tietoa. 

 

Luokittelin kontrolli- ja koehenkilöiden tuottamat /r/-artikulaatiot akustisten kuvaa-

jien, äänteiden perkeptuaalisen havainnoinnin sekä tarvittaessa ultraäänikuvasta 

tarkastetun ääntymäpaikan perusteella 5 eri luokkaan (ks. taulukko 4). Hyödynsin 

luokittelussa myös tremulanteista aiemmin raportoitua tutkimustietoa (mm. Iivo-

nen, 1993; Inouye, 1995; Jaworski & Gillian, 2011; Ladefoged & Maddieson, 

1996; Lindau, 1985; Nicolaidis & Baltazani, 2015). 
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Taulukko 4 
 
Äänteiden luokittelussa käytetyt luokat ja niiden kuvaukset. 

Luokitusnu-
mero 

Nimitys Kuvaus 

Luokka 1
   

Tremulantti Vähintään kaksitäryinen oikeapaikkainen täryäänne, 
jossa on selvät sulkeuma- ja avaumavaiheet  

 
Luokka 2 Yksitäryinen 

napausäänne/ 
tremulantti 

Yksitäryinen oikeapaikkainen äänne, jossa voi toteutua 
joko yksittäinen sulkeuma tai yksi kokonainen täry eli 

sulkeuma- ja avaumavaihe 
 

Luokka 3
  

Vajaaksi jäävä 
täry 

Oikeapaikkainen approksimantti tai frikatiivi 
 

Luokka 4
  

Distortio/ 
substituutio 

Korvausäänne: väärässä ääntöpaikassa tuotettu yksi- tai 
monitäryinen äänne, väärässä ääntöpaikassa tuotettu 
soinnillinen tai soinniton frikatiivi, väärässä ääntöpai-

kassa tuotettu approksimantti tai äänteen korvaaminen 
toisella konsonanttifoneemilla  

(esim. /koila/ tai /koija/ po. /koira/) 
 

Luokka 5 Omissio/ 
sijaispidennys/ 
vokaalilisäys 

 

Konsonantille ominainen artikulaatio jää toteutumatta: 
äänne omissoituu kokonaan (esim. /yitys/ po. /yritys/) tai 
se korvataan vokaalin sijaispidennyksellä (/kooppu/ po. 

/korppu/) tai lisäyksellä (esim. /yVtti/ po. /yrtti/) 
 

Luokkaan 1 sisällytettiin tremulantit eli täryäänteet, joiden akustisessa kuvaa-

jassa oli nähtävissä tyypilliselle suomen kielen /r/-äänteelle ominaiset selvät vuo-

rottaiset sulkeuma- ja avaumavaiheet, ja jotka kuulonvaraisesti havainnoituna 

kuulostivat oikeassa ääntymäpaikassa tuotetuilta (ks. kuva 2). Luokkaan sisälly-

tettiin sekä soinnilliset että soinnittomat tremulantit, mutta näistä vain soinnillisia 

tarkasteltiin formanttianalyysin ja kestojen määrittelyn yhteydessä. 

Kuva 2 
 
Akustiset kuvaajat kontrollihenkilön 1 tuottamista sanoista /koroke/ ja /yrtti/. 

Tarkenteet. Vas. puoleisessa kuvaajassa (/koroke/) näkyvät /r/-äänteelle ominaiset sulkeuma- 
(punainen nuoli) ja avaumavaiheet (vihreä nuoli). Äänne on soinnillinen, sillä siinä näkyvät hyvin 
formantit 1–3. Oik. puoleisessa kuvaajassa (/yrtti/) näkyvät /r/-äänteelle ominaiset sulkeuma- 
(punainen nuoli) ja avaumavaiheet (vihreä nuoli). Äänne on soinniton, joka käy ilmi mm. 
perustaajuuden häviämisestä ja äänen epäperiodisuudesta. 
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Luokkaan 2 sisällytettiin yksitäryiset napausäänteet (eng. tap) ja yksitäryiset tre-

mulantit (eng. one tap trill), jotka kuulonvaraisesti havainnoituna kuulostivat oike-

assa ääntymäpaikassa tuotetuilta (ks. kuva 3). Tällainen äänne toteutuu joko 

pelkkänä lyhyenä alveolaarisena sulkeumana (yksitäryinen napausäänne) tai yk-

sittäisenä tärynä, jossa sulkeumaa seuraa myös avovaihe (yksitäryinen tre-

mulantti).  

 

 

Luokkaan 3 sisällytettiin eriasteisesti vajaaksi jääviä täryäänteitä, jotka kuitenkin 

perkeptuaalisesti kuulostivat oikeassa ääntymäpaikassa tuotetuilta (ks. kuva 4). 

Näissä äänteissä kielenkärki lähestyy alveolaaria (hammasvalli), mutta sulkeuma 

jää syystä tai toisesta enemmän tai vähemmän vajaaksi, jolloin syntyvä äänne on 

joko approksimantin tai frikatiivin kaltainen. Sulkeuman jäädessä vajaammaksi 

äänne on approksimantin kaltainen ja sulkeuman ollessa tiiviimpi, äänteeseen 

tulee mukaan frikaatiohälyä korkeammille taajuuksille. Kyseiset äänteet ovat tyy-

pillisesti soinnillisia, mutta voivat toteutua myös soinnittomina. 

 

 

 

Kuva 3 
 
Akustiset kuvaajat kontrollihenkilön 2 tuottamista sanoista /koroke/ ja /arpa/.  
 

Tarkenteet. Kummassakin kuvaajassa /r/-artikulaatio on tuottotavaltaan lyhyt oikeapaikkainen 
yksitäryinen napausäänne, jolle ominaista on yksi alveolaarinen sulkeuma (punainen nuoli). Oik. 
puoleisessa kuvaajassa (/arpa/) sulkeumaa seuraa lisäksi vokaalimainen osuus. 
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Luokkaan 4 Distortioiksi tai substituutioiksi eli korvausäänteiksi luokiteltiin kaikki 

äänteet, joiden äänenkuvaajissa eivät toteutuneet tyypilliselle /r/-äänteelle omi-

naiset peräkkäiset sulkeuma- ja avaumavaiheet ja/tai jotka perkeptuaalisesti ha-

vainnoituna kuulostivat väärässä ääntymäpaikassa tuotetuilta (ks. kuvat 5–7). 

Tarvittaessa äänteen luokittelussa apuna käytettiin myös ultraäänivideokuvaa, 

josta esimerkiksi äänteen ääntymäpaikkaa oli mahdollista tarkastella. Luokan 4 

sisällä tarkempaa jaottelua tehtiin vielä ääntötavan perusteella (vääräpaikkainen 

täryäänne, napausäänne, approksimantti tai frikatiivi). Tähän luokkaan olisi mää-

ritelty myös äänteen korvaaminen toisella konsonanttifoneemilla (esimerkiksi 

/koila/ po. /koira/), mutta kyseisiä reaalistumia ei ilmennyt aineistossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4 
 
Akustiset kuvaajat kontrollihenkilön 1 tuottamista sanoista /ironia/ ja /erakko/. 

Tarkenteet. Vas. puoleisessa kuvaajassa (/ironia/) keltainen jana kuvastaa äänen intensiteettiä, 
joka romahtaa /r/-tuotoksen aikana ja punainen nuoli osoittaa spektrogrammissa näkyvää 
frikatiiveille ominaista hälyääntä korkeammilla taajuuksilla, joka näkyy tummentuneena alueena 
spektrogrammissa. Oik. puoleisessa kuvassa (/erakko/) kontrollihenkilön 1 kielenkärki ei muo-
dosta /r/-artikulaation aikana selkeää sulkeumaa, vaan äänne on tuottotavaltaan approksimantin 
kaltainen. 
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Kuva 5 
 
Akustiset kuvaajat koehenkilön 1 tuottamista sanoista /erakko/ ja /terävä/. 

Tarkenteet. Kummassakin kuvaajassa kh 1 tuottaa /r/-artikulaation vääräpaikkaisena 
täryäänteenä. Kuvaajissa punainen nuoli osoittaa sulkeuma- ja vihreä avaumavaihetta. 

Kuva 6 
 
Akustiset kuvaajat koehenkilön 2 tuottamista sanoista /ironia/ ja /terävä/ 

Tarkenteet. Vas. puoleisessa kuvaajassa (/ironia/) intensiteettikäyrä romahtaa äänteen aikana, 
sointi häviää ja ylemmillä taajuuksilla on nähtävissä hälyääntä. Äänne on tuottotavaltaan 
vääräpaikkainen soinniton frikatiivi. Oik. puoleisessa kuvaajassa (/terävä/) alkuosa äänteestä on 
soinnillista hälyääntä ja loppuosassa toteutuu yksittäisiä vääräpaikkaisia soinnillisia täryjä. 
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Luokkaan 5 sisällytettiin äänteet, joissa /r/-artikulaatio omissoituu eli jää toteutu-

matta (esim. /yitys/ po. /yritys/) tai se korvataan vokaalin sijaispidennyksellä 

(esim. /kooppu/ po. /korppu/) tai lisäyksellä (/yVtti/ po. /yrtti/). Tämän luokan /r/-

artikulaatioiden voidaan katsoa jäävän kauimmaksi tavoitellusta /r/-äänteestä (ks. 

kuva 8), sillä toteumaäänteessä ei tapahdu konsonanteille ominaista artikulaa-

tiota eli jonkinasteista ilmavirran ulosvirtauksen rajoitusta (ks. Jakobson ym. 

1976). 

Tarkenteet. Kummassakin kuvaajassa kh 3 tuottaa /r/-artikulaatio vääräpaikkaisena 
napausäänteenä, jolle ominaista on äänteen alun sulkeuma (punainen nuoli), jota seuraa nopea 
soinniton laukeamahäly. 

Kuva 8 
 
Akustiset kuvaajat koehenkilön 2 tuottamista sanoista /yritys/ ja /yrtti/. 

Tarkenteet. Kummassakaan kuvaajassa /r/-artikulaation kohdalla ei tapahdu konsonantille 
ominaista artikulaatiota. Vas. puoleisessa kuvaajassa omissio /yitys/ po. /yritys/ ja oik. 
puoleisessa kuvaajassa epäselvän vokaalin lisäys /yVtti/ po. /yrtti/. 

Kuva 7 
 
Akustiset kuvaajat koehenkilön 3 tuottamista sanoista /koroke/ ja /sääri/. 
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8.2 Tyypillisen /r/-äänteen tuottotavassa ilmenevä vaihtelu ja 
äänteelle ominaiset akustiset piirteet 

Kummankaan kontrollihenkilön tuottamat /r/-artikulaatiot eivät toteudu aineis-

tossa systemaattisesti tyypillisenä monitäryisenä tremulanttiäänteenä, vaan tuo-

toksissa ilmenee vaihtelua. Kontrollihenkilön 2 tuottamista lyhyistä eli yksöis-/r/-

äänteistä valtaosa (66 %) toteutuu yksitäryisinä napausäänteinä ja vain hyvin 

pieni osa, noin 11 prosenttia kaikista kontrollihenkilö 2 /r/-artikulaatioista, toteutuu 

tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olevana luokan 1 mukaisena varsi-

naisena tremulanttiäänteenä. Sen sijaan kontrollihenkilön 1 tuottamista lyhyistä 

/r/-äänteistä noin 67 prosenttia toteutuu ainakin osittain tremulantteina. VCV-kon-

tekstissa kontrollihenkilön 1 lyhyistä /r/-äänteistä 57 prosenttia ja VCC-konteks-

tissa 92 prosenttia toteutuu ainakin osittain tremulantteina. Näistä tremulanteista 

kaikki eivät kuitenkaan toteudu soinnillisina, vaan esimerkiksi VCC-kontekstissa 

koehenkilön 1 tuottamista tremulanteista 33 prosenttia toteutuu soinnittomina. 

Kummatkin kontrollihenkilöt tuottavat lisäksi luokkaan 3 sijoittuvia äänteitä, joissa 

täry jää eriasteisesti vajaaksi. Nämä äänteet ovat tyypillisesti soinnillisia ja kuu-

lostavat kuulonvaraisesti havainnoituina usein täryäänteeltä, mutta oskillogram-

min ja spektrogrammin perusteella kielenkärki ei muodosta äänteen aikana var-

sinaista sulkeumaa, jolloin äänne on tuottotavaltaan lähempänä alveolaarista ap-

proksimanttia kuin tremulanttia. Ajoittain nämä vajaaksi jäävät täryt toteutuvat 

myös frikatiivimaisina äänteinä, joissa on hälyääntä korkeammilla taajuuksilla, 

mikä viittaa approksimanttia tiukempaan sulkeumaan kielenkärjen ja hammasval-

lin välillä.  

 

Myös tremulantteina toteutuvissa äänteissä sulkeumien sulkuasteessa ilmenee 

vaihtelua eri sanoissa ja ajoittain saman äänteenkin sisällä. Sulkeumat jäävät to-

sinaan kontrollihenkilöllä 1 hyvin avonaisiksi, jolloin ne muistuttavat jälleen enem-

män alveolaarisia approksimantteja. Saman äänteen sisällä sulkeumien vahvuus 

heikkenee usein erityisesti äänteen loppua kohden, jolloin sulkeuma jää osittain 

vajaaksi, approksimantin kaltaiseksi. Kontrollihenkilön 1 tuottamat /r/-artikulaatiot 

ovatkin soinnillisina toteutuessaan poikkeuksetta hyvin resonoivia eli myös ään-

teen sulkuvaiheessa on mukana sointia. Tämä poikkeavan vahva resonanttisuus 

saattaa viitata tonukseltaan alhaisempaan artikulaatiotapaan.  
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Kontrollihenkilön 1 tuottamien /r/-artikulaatioiden poikkeavan voimakas soinnilli-

suus vaikeutti osaltaan alustavassa aineiston analyysivaiheessa tehtyä ääntei-

den luokittelua. Tässä tutkimuksessa kontrollihenkilön 1 aineistosta tarkempaan 

analyysiin päädyttiin sisällyttämään ne tremulantteina toteutuneet /r/-äänteet, 

joissa sulkeumavaiheessa oli havaittavissa selkeä ero viereiseen avovaiheeseen 

verrattuna, vaikka sulkeuma ei olisikaan aivan täydellinen. Ne äänteet, joissa 

eroa avovaiheiden ja sulkeumavaiheiden välillä ei ollut mahdollista erottaa sel-

västi oskillogrammista tai joissa oli havaittavissa poikkeavaa frikaatiohälyä, jätet-

tiin tarkemman analyysin ulkopuolelle, sillä näiden äänteiden ei katsottu edusta-

van hyvin luokan 1 mukaista tremulanttia. Kontrollihenkilön 2 aineisto suljettiin 

tarkemman analyysin ulkopuolelle, koska tämän aineistossa tremulanttina toteu-

tuvien /r/-artikulaatioiden määrä jäi niin pieneksi, ettei siitä ollut mahdollista tehdä 

kunnollista vertailua.  

8.2.1 Tyypillisen oikeapaikkaisen tremulanttina toteutuneen /r/-äänteen 
akustiset piirteet 

Tarkempaan tyypillisen /r/-äänteen analyysiin sisällytettiin tässä tutkimuksessa 

siis vain kontrollihenkilön 1 tuottamat /r/-artikulaatiot, jotka toteutuivat edellä ku-

vatun luokan 1 mukaisesti eli monitäryisinä oikeapaikkaisina täryäänteinä eli tre-

mulantteina, ja jotka lisäksi toteutuivat soinnillisina. Sanat, joissa kontrollihenkilön 

1 tuottamat /r/-artikulaatiot toteutuivat soinnillisina tremulantteina, ovat listattuna 

taulukkoon 5. Tarkemmassa analyysissa määriteltiin kunkin tremulantin kesto, 

sulkeumien lukumäärä sekä formanttiarvot. 
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Taulukko 5 
 
Kontrollihenkilön 1 ja koehenkilöiden 1–3 tuottamien /r/-artikulaatioiden sanakohtaiset kestot (s) 
ja niiden keskiarvot eri sana- ja äänneasemissa. 

Sana/keskiarvo /r/-artikulaation kesto (s) 

 

Kontrollihen-
kilön 1  

1. nauhoitus 

Kontrollihen-
kilön 1 

2. nauhoitus Koehenkilö 1 Koehenkilö 2 Koehenkilö 3 

aromi 0,087 0,058 0,077 0,130 0,032 

varaus – – – 0,119 0,025 

erakko – – 0,123 0,128 0,029 

terävä – 0,062 0,053 0,187 0,033 

ironia – – 0,066 0,122 0,022 

virasto 0,053 0,051 – – 0,049 

oranki 0,055 0,083 0,086 0,106 0,027 

koroke 0,086 0,063 0,092 0,160 0,033 

uros – 0,092 0,129 – 0,031 

kura 0,096 0,095 – – 0,031 

yritys – – 0,079 – 0,033 

hyrinä 0,083 – – – 0,033 

äreä – – 0,093 – 0,030 

sääri – 0,103 0,071 – 0,040 

örinä 0,057 – 0,057 – 0,027 

mörkö 0,122 – 0,133 – 0,031 (0,153a) 

kärki 0,123 – 0,151 – – 

turkki – – 0,137 – – 

arpa – 0,161 – – 0,029 (0,131a) 

korppu 0,079 0,098 – – 0,027 (0,130a) 

kerta 0,171 – 0,117 – 0,028 (0,156a) 

yrtti  0,121 – 0,115 – 0,034 (0,120a) 
Äänteen kes-
ton ka (s) VCV-
kontekstissa 0,076b 0,084 0,136 0,032 
Äänteen kes-
ton ka (s) VCC-
kontekstissa 0,131b 0,131 – 0,030 (0,134a) 

Tarkenteet. Kontrollihenkilön tuottamista /r/-artikulaatioista taulukkoon on sisällytetty ainoastaan 
Luokan 1 mukaiset eli monitäryisinä oikeapaikkaisina tremulantteina toteutuvat soinnilliset /r/-
äänteet. Koehenkilöiden osalta taulukkoon on sisällytetty kaikki mitattavissa olleet /r/-artikulaa-
tiokestot. 
a = Äänteen kesto, kun mukaan lasketaan vokaalinkaltainen osuus (ks. kuva 9).   
b = Kontrollihenkilön tuottamista kestoista laskettu ensin keskiarvo erikseen yksittäisille sanoille, 
jonka jälkeen laskettu varsinainen keskiarvo. 
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Tyypillisen tremulanttiäänteen akustisissa kuvaajissa näkyvät selkeät vuorottai-

set sulkeuma- ja avaumavaiheet, joiden lukumäärä vaihtelee. Lyhyen tremulant-

tiäänteen /r/ kesto kaikissa kontrollihenkilön 1 tuottamissa sanoissa on keskimää-

rin 0,097 s (vaihteluväli 0,051–0,171 s). Vokaalien välisessä VCV-kontekstissa 

lyhyen tremulantin kesto on keskimäärin 0,076 s (vaihteluväli 0,051–0,103 s) ja 

sulkeumia äänteessä toteutuu 2–3 (ka 2,5 kpl). Ennen soinnitonta klusiilia (/k/, /p/ 

tai /t/) olevassa VCC-kontekstissa kontrollihenkilön 1 tuottamien tremulanttien 

kesto on keskimäärin 0,131 s (vaihteluväli 0,079–0,171 s) ja sulkeumien määrä 

vaihtelee 2–4 välillä (ka 3,4 kpl). Jälkimmäisessä asemassa äänteen kesto on 

siis keskimäärin selvästi pidempi ja myös sulkeumien lukumäärä on suurempi. 

Tarkasteltaessa vain vertailukelpoisia sanoja, jotka kaikki koehenkilöt 1–3 ja 

kontrollihenkilö 1 ovat tuottaneet mittauskelpoisesti (ks. taulukko 6), on kontrolli-

henkilön 1 tuottaman tremulantin kesto VCV-kontekstissa keskimäärin 0,07 s 

(sulkeumien ka 2,4 kpl) ja VCC-kontekstissa 0,138 s (sulkeumien ka 3,7 kpl).  

 

Pitkä kaksoiskonsonantti eli geminaatta (/kerros/) erottuu kontrollihenkilön 1 ai-

neistossa akustisilta ominaisuuksiltaan lyhyestä tremulantista keston ja sul-

keuma- ja avaumavaiheiden lukumäärän perusteella. Geminaatassa tremulantin 

keskimääräinen kesto aineistossa on 0,344 s ja sulkeumia äänteessä toteutuu 

10–13. Äänteen kesto ja värähtelyn lukumäärä ovat siis yhteydessä toisiinsa – 

pidemmissä äänteissä toteutuu enemmän värähtelyjä. Muuten pitkä tremulantti 

näyttää akustisissa kuvaajissa samalta kuin tremulanttina toteutuva lyhyt /r/.  

 

Kontrollihenkilön 1 tuottamista tremulanteista mitattavissa olleissa formanttiar-

voissa F1 vaihtelee äänneympäristöstä riippuen 394–618 Hz välillä (ka 522 Hz), 

F2 1572–2283 Hz välillä (ka 1916 Hz) ja F3 2103–3254 Hz välillä (ka 2600 Hz). 

F1-arvo, joka on yhteydessä kielen korkeuteen suussa, vaihtelee melko vähän 

eri sanojen välillä (vaihteluväli 224 Hz). F2 ja F3-taajuusarvoissa vaihtelu on sen 

sijaan suurempaa (F2 vaihteluväli 711 Hz ja F3 vaihteluväli 1151 Hz). Kontrolli-

henkilön tuottamien tremulanttien formanttiarvot ovat taulukoitu tarkemmin liittee-

seen 2. Tremulanteille ominainen F3 formanttiliukuma alaspäin on myös visuaa-

lisesti havaittavissa spektrogrammissa viereisiin vokaaleihin nähden valtaosassa 

tremulanteista (77 %). Niissä sanoissa, joissa F3 liukumaa ei ollut visuaalisesti 

mahdollista havaita, formantti ei erottunut luotettavasti kuvaajasta (ks. liite 2).   
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8.3 Koehenkilöiden tuottamissa /r/-artikulaatioissa ilmenevät 
akustiset erot suhteessa kontrollihenkilöön 1 

Yhdenkään koehenkilön tuottamat /r/-artikulaatiot eivät toteudu aineistossa tuot-

totavaltaan systemaattisesti samanlaisina vaan, kuten kontrollihenkilöillä, niissä 

ilmenee vaihtelua. Verrattaessa äänteiden kestoja, niissä on kuitenkin havaitta-

vissa tietty kaava läpi aineiston. VCV-kontekstissa kontrollihenkilö 1 ja koehenkilö 

1 tuottavat samankaltaisia äänteen kestoja ja heillä tuotettuihin äänteisiin sisältyy 

tremulantteja. Koehenkilö 2 tuottaa puolestaan vastaavassa kontekstissa noin 

puolet pidempiä ja koehenkilö 3 noin puolet lyhyempiä äänteen kestoja verrattuna 

kontrollihenkilöön 1. Tämä kaava säilyy pääosin aineistossa riippumatta siitä, tar-

kastellaanko vain vertailukelpoisia /r/-artikulaatioita (ks. taulukko 6) vai kaikkia 

mittauskelpoisia /r/-artikulaatioita (ks. taulukko 5).  
 

Taulukko 6 
 
Kontrollihenkilön 1 ja koehenkilöiden 1–3 tuottamien /r/-artikulaatioiden sanakohtaiset kestot (s) 
ja niiden keskiarvot vertailukelpoisissa sana- ja äänneasemissa.  

Sana/keskiarvo /r/-artikulaation kesto (s) 

 

Kontrollihen-
kilön 1  

1. nauhoitus 

Kontrollihen-
kilön 1 

2. nauhoitus Koehenkilö 1 Koehenkilö 2 Koehenkilö 3 
aromi 0,087 0,058 0,077 0,130 0,032 
terävä – 0,062 0,053 0,187 0,033 
oranki 0,055 0,083 0,086 0,106 0,027 
koroke 0,086 0,063 0,092 0,160 0,033 
mörkö 0,122 – 0,133 – 0,031 (0,153a) 
kerta 0,171 – 0,117 – 0,028 (0,156a) 
yrtti 0,121 – 0,115 – 0,034 (0,120a) 
Äänteen kes-
ton ka (s) VCV- 
kontekstissa 0,07b 0,077 0,146 0,031 
Äänteen kes-
ton ka (s) VCC-
kontekstissa 0,138b 0,121 – 0,031 (0,143a) 

Tarkenteet. Taulukkoon on sisällytetty VCV-kontekstin sanoista vain sanat, jotka kaikki tutkittavat 
(kontrollihenkilö 1 ja koehenkilöt 1–3) ovat tuottaneet siten, että äänteen keston määrittely on 
mahdollista ja VCC-kontekstista sanat, jotka kontrollihenkilö 1 ja koehenkilöt 1 ja 3 ovat tuottaneet 
siten, että äänteen keston määrittely on mahdollista. Koehenkilö 2 ei ole tuottanut VCC-konteks-
tissa yhtään mitattavissa olevaa äänteen kestoa. Kontrollihenkilön 1 osalta taulukkoon on sisälly-
tetty ainoastaan Luokan 1 mukaiset eli monitäryisinä oikeapaikkaisina täryäänteinä toteutuvat 
soinnilliset /r/-äänteet. 
a = Äänteen kesto, kun mukaan lasketaan vokaalinkaltainen osuus (ks. kuva 9).   
b = Kontrollihenkilön kestoista laskettu ensin keskiarvo erikseen yksittäisille sanoille, jonka jälkeen 
laskettu varsinainen keskiarvo. 
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8.3.1 Koehenkilön 1 tuottamien /r/-artikulaatioiden akustiset piirteet 

Koehenkilön 1 tuottamissa /r/-artikulaatioissa ilmenee jonkin verran vaihtelua. 

Valtaosassa aineistoa akustisissa kuvaajissa on nähtävissä /r/-äänteelle ominai-

sia sulkeuma- ja avaumavaiheita, joiden lukumäärä vaihtelee eri sanoissa ja joi-

den sulkeumavaiheet jäävät usein osittain vajaiksi. Osassa aineistoa /r/-artiku-

laatio ei kuitenkaan toteudu täryäänteenä, vaan täry jää vajaaksi ja muistuttaa 

enemmän frikatiivia. Nämä äänteet toteutuvat usein lisäksi soinnittomina.  

 

Vokaalien välisessä asemassa koehenkilön 1 /r/-artikulaation keskimääräinen 

kesto on 0,084 s (vaihteluväli 0,053–0,129 s) ja sulkeumia äänteessä toteutuu 2–

4 kpl (ka 2,8 kpl). Ennen soinnitonta klusiilia (/k/, /p/ tai /t/) olevassa VCC-kon-

tekstissa koehenkilön 1 tuottamien /r/-artikulaatioiden kesto on keskimäärin 0,131 

s (vaihteluväli 0,115–0,151 s). Sulkeumien lukumäärä näissä klusiilia edeltävissä 

artikulaatiossa jätettiin laskematta, sillä alle puolet äänteistä toteutui asemassa 

tremulanttina. Kun tarkasteluun otetaan vain vertailukelpoiset sanat (taulukko 6), 

koehenkilön 1 /r/-artikulaation kesto on vokaalien välisessä asemassa keskimää-

rin 0,077 s (sulkeumien ka 2,5 kpl) ja ennen klusiilia 0,121 s. Jälkimmäisessä 

asemassa äänteen kesto on siis keskimäärin pidempi, samoin kuin kontrollihen-

kilön 1 aineistossa. Mielenkiintoinen havainto on, että koehenkilön 1 akustisissa 

kuvaajissa kaksoiskonsonantti ei erotu yksöiskonsonantista kestoltaan, eikä sul-

keuma- tai avaumavaiheiden lukumäärän perusteella. Kaksoiskonsonantin kesto 

sanassa /kerros/ on 0,12 s, mutta koehenkilö 1 tuottaa myös yksöiskonsonanttien 

kohdalla samanpituisia ja jopa pidempiäkin kestoja esimerkiksi sanoissa /erakko/ 

(0,012 s) ja /kärki/ (0,015 s). 

 

Akustisten kuvaajien ja kuulonvaraisen havainnoinnin perusteella koehenkilön 1 

/r/-artikulaatiotavan voidaan todeta paikoin muistuttavan tyypillistä /r/-äänteen 

tuottotapaa, mutta kuulohavainnon perusteella ääntymäpaikka on poikkeava. 

Kuulonvaraisesti havainnoituna ääntymäpaikka vaikuttaa uvulaariselta, mutta 

täysin luotettavasti ääntymäpaikkaa ei ole perkeptuaalisesti mahdollista määrit-

tää. Myöskään formanttianalyysi koehenkilön 1 tuottamille /r/-artikulaatioille ei ole 

mahdollinen, sillä ääniaineisto on kokonaisuudessaan hyvin hiljainen ja heikko-

laatuinen. Äänitteessä on lisäksi mukana hälyääntä, eivätkä formantit erotu 
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spektrogrammista formanttiarvojen määrittämisen näkökulmasta riittävällä tark-

kuudella (ks. kuva 5). 

8.3.2 Koehenkilön 2 tuottamien /r/-artikulaatioiden akustiset piirteet 

Myös koehenkilön 2 ääniaineistossa on nähtävissä vaihtelua /r/-artikulaatioiden 

tuotossa. Koehenkilö 2 jättää valtaosassa sanoista /r/-artikulaation joko koko-

naan tuottamatta (esim. /kua/ po. /kura/) tai korvaa sen vokaalin sijaispidennyk-

sellä (esim. /kooppu/ po. /korppu/) tai epäselvällä vokaalin lisäyksellä (/yVtti/ po. 

/yrtti/). Näissä äänteen kestoa ei määritelty, sillä toteumaäänteessä ei katsottu 

tapahtuvan konsonantille ominaista artikulaatiota. Niissä sanoissa, joissa koe-

henkilö 2 pyrkii tuottamaan jonkinlaisen /r/-artikulaation, toteumaäänne on tyypil-

lisesti voimakashälyinen. Pienessä osassa /r/-artikulaatioita toteutuu myös täryjä, 

mutta näitäkin äänteitä leimaa kauttaaltaan voimakas frikaatiohäly.  

 

Mitattavissa olevissa /r/-artikulaatioissa koehenkilön 2 /r/-artikulaatioiden kestot 

ovat kontrollihenkilöön 1 ja koehenkilöön 1 verrattuna huomattavan pitkiä. VCV-

kontekstissa koehenkilön 2 tuottamien /r/-artikulaatioiden kesto on keskimäärin 

0,136 s (vaihtelu 0,106–0,187 s) eli noin puolet pidempi kuin kontrollihenkilöllä 1. 

Niissä sanoissa, joissa koehenkilö 2 pyrkii tuottamaan täryllisen /r/-äänteen, 

akustisesta kuvaajasta on mahdollista nähdä äänteen alussa pitkä frikaatiovaihe, 

jolla koehenkilö vaikuttaa ikään kuin keräävän voimaa täryn muodostamiseen. 

Loppuosassa äänettä alkavat paikoin näkyä /r/-äänteelle ominaiset avauma- ja 

sulkeumavaiheet, joskin sulkeumat jäävät toistuvasti vajaiksi ja koko äännettä lei-

maa frikaatiohäly (ks. kuva 6). Frikaatiohäly myös maskeeraa alleen sulkeuma-

vaiheita, joten niiden luotettava laskeminen ei ole mahdollista.  

 

Sekä akustisten kuvaajien että kuulonvaraisen havainnoinnin perusteella koe-

henkilön 2 /r/-artikulaation ääntymätavan voidaan todeta olevan poikkeava ja 

kuulonvaraisen havainnoin perusteella myös ääntymäpaikka vaikuttaa poikkea-

valta.  Akustisten kuvaajien ja kuulonvaraisen havainnon perusteella tarkkaa ään-

tymäpaikkaa ei ole kuitenkaan mahdollista luotettavasti määrittää. Myöskään for-

manttianalyysia koehenkilön 2 tuottamista /r/-artikulaatioista ei ole mahdollista 

tehdä, sillä vahva frikaatiohäly sotkee spektrogrammia, eivätkä formantit erotu 
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kunnolla paikoin toteutuneiden avovaiheidenkaan kohdalta (ks. kuva 6). Sijaispi-

dennyksinä tuotetuista /r/-artikulaatiosta formantteja ei puolestaan määritelty, 

koska näissä /r/-artikulaation ei katsottu toteutuvan.  

8.3.3 Koehenkilön 3 tuottamien /r/-artikulaatioiden akustiset piirteet 

Koehenkilön 3 /r/-artikulaatioille on ominaista yksi sulkeuma, jota seuraa voima-

kas soinniton laukeumahäly, joka näkyy spektrogrammissa pystysuorana mus-

tana piikkinä (ks. kuva 7). Vokaalien välisessä asemassa äänne on tuottotaval-

taan kauttaaltaan napausäänne, ja sen ääntymäpaikka on kuulonvaraisesti ha-

vainnoituna epätyypillinen. Klusiilia edeltävässä sanan sisäisessä asemassa 

koehenkilö 3 tuottaa kuitenkin tuottotavalleen ominaisen sulkeumavaiheen ja sitä 

seuraavan laukeumahälyn perään vokaalimaisen osion ennen klusiilia (ks. kuva 

9). Kyseinen osio voidaan tulkita joko osaksi koehenkilön /r/-tuotosta tai ylimää-

räiseksi epenteesiksi eli äänteen lisäykseksi, jonka tarkoituksena on helpottaa 

siirtymää soinnittomasta /r/-artikulaatiosta klusiiliin. Kummatkin vaihtoehdot huo-

mioiden /r/-artikulaation kesto VCC-kontekstissa määriteltiin erikseen sekä pel-

källe sulkeumalle että sulkeumalle ja sitä seuraavalle vokaalimaiselle osiolle.  

 

Tarkenteet. Spektrogrammissa ja oskillogrammissa on nähtävissä /r/-artikulaation alun kohdalla 
sulkeuma, jonka aikana äänen intensiteettikäyrä (keltainen jana) romahtaa. Sulkeumaa seuraa 
voimakas laukeamahäly, joka näkyy spektrogrammissa pystysuorana mustana piikkinä. Äännettä 
seuraa epäselvä vokaalinkaltainen äänne (V), joka voidaan joko tulkita osaksi /r/-artikulaatiota tai 
ylimääräiseksi äänteen lisäykseksi. 

Kuva 9 
 
Akustinen kuvaaja koehenkilön 3 tuottamasta sanasta /mörkö/. 
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Vokaalien välisessä VCV-kontekstissa koehenkilön 3 tuottaman /r/-artikulaation 

kesto on keskimäärin 0,032 s (vaihtelu 0,022–0,049 s), joka on noin puolet ly-

hempi kuin kontrollihenkilön 1 vastaavassa asemassa tuottaman tyypillisen /r/-

äänteen kesto (ks. taulukko 5). Klusiilia edeltävässä sanan sisäisessä asemassa 

(esim. /kärki/) keskimääräinen kesto on joko 0,030 s (vaihteluväli 0,027–0,034) 

tai 0,134 s (vaihteluväli 0,120–0,156 s) riippuen siitä, lasketaanko vokaalimainen 

osio mukaan kestoon. Kun tarkasteluun otetaan vain vertailukelpoiset sanat, 

jotka kaikki koehenkilöt ja kontrollihenkilö 1 ovat tuottaneet mittauskelpoisesti (ks. 

taulukko 6), on koehenkilön 3 /r/-artikulaation kesto keskimäärin 0,031 s vokaa-

lien välisessä asemassa ja 0,031 s tai 0,143 s ennen klusiilia. Jos vokaalimaista 

osioita ei tulkita osaksi /r/-artikulaatiota, sana- ja äänneasemalla ei näytä olevan 

vaikutusta koehenkilön 3 tuottaman /r/-artikulaation kestoon. Myöskään kaksois-

konsonantti ei erotu koehenkilön 3 aineistossa selvästi yksöiskonsonantista tuot-

totavaltaan tai kestoltaan, kaksoiskonsonantin keston ollessa 0,040 s sanassa 

/kerros/. Jos sen sijaan vokaalimainen osio tulkitaan osaksi /r/-artikulaatiota, ään-

neasemalla näyttää olevan vaikutusta /r/-artikulaation kestoon, ja klusiilia edeltä-

vässä asemassa äänne toteutuu kestoltaan huomattavasti pidempänä verrattuna 

vokaalien väliseen asemaan. Pidemmästä kestostaan huolimatta äänne on kui-

tenkin tuottotavaltaan edelleen napausäänne.  

 

Akustisten kuvaajien ja kuulonvaraisen havainnoinnin perusteella koehenkilön 3 

/r/-artikulaation ääntymätavan voidaan todeta olevan poikkeava riippumatta siitä, 

lasketaanko VCC-kontekstissa ilmenevä vokaalimainen osio mukaan ääntee-

seen vai ei. Kuulonvaraisen havainnoin perusteella myös ääntymäpaikka vaikut-

taa poikkeavalta.  Akustisten kuvaajien ja kuulonvaraisen havainnon perusteella 

tarkkaa ääntymäpaikkaa ei ole kuitenkaan mahdollista luotettavasti määrittää. 

Myöskään formanttianalyysia koehenkilön 3 tuottamista /r/-artikulaatioista ei ole 

mahdollista tehdä, sillä VCV-kontekstissa kaikki /r/-artikulaatiot ovat tuottotaval-

taan soinnittomia, ja niiden kohdalla ilmavirtaus katkeaa, joten niistä ei siten voida 

mitata formantteja. VCC-kontekstissa toteutuvan vokaalinkaltaisen osion koh-

dalla formantit eivät puolestaan erotu spektrogrammista riittävällä tarkkuudella, 

jotta niiden määrittäminen olisi luotettavaa. 
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Yhteenveto 
Akustisesta analyysista on hyötyä erilaisten /r/-artikulaatioiden ääntymätavan sel-

vittämisessä ja muun muassa keston määrittelyssä. Formanttianalyysi koehenki-

löiden tuottamista /r/-artikulaatioista ei kuitenkaan ole tämän aineiston osalta 

mahdollinen, eikä ääntymäpaikan luotettava määrittäminen ole täten akustisen 

analyysin keinoin mahdollista. Tämän vuoksi ääntymäpaikan tarkasteluun otettiin 

mukaan ultraäänianalyysi.  

8.4 Ultraäänikuvan hyödyntäminen akustista analyysia tuke-
vana menetelmänä /r/-artikulaatioiden poikkeavan ääntymä-
paikan varmentamisessa  

Koehenkilöiltä kerätyistä ultraäänivideoista on mahdollista havainnoida kielen ja 

kielenkärjen asentoa /r/-artikulaation aikana, silloin kun videolle nauhoitettu ultra-

äänikuva on hyvälaatuista. Koehenkilöiltä kerätyssä aineistossa ultraäänikuvan 

laadussa ilmenee kuitenkin vaihtelua. Ajoittain kieli ja sen asento erottuvat hyvin 

ja ajoittain heikosti. Myös kuvan orientaatiossa ilmenee ajoittain koehenkilöiden 

leuan alla olevan ultraäänilaitteen liikkumisesta johtuvia nopeita vaihteluita, jotka 

vaikeuttavat videokuvan tulkintaa. Ultraäänivideokuvasta on lisäksi ajoittain vai-

keaa tulkita, onko ultraäänilaite oikeassa asennossa lapsen leuan alla.   

 

Tämän tutkimuksen aineiston osalta kaikki ultraääniaineisto on kuvattu sagittaa-

lisuunnasta, joten kielenkärjen kuppimaisen asennon toteutumista ei ole mahdol-

lista havainnoida. Sagittaalisuuntaisessa ultraäänikuvassa kielenkärki ja aivan 

kielen kanta eli juuri jäävät pääasiassa piiloon alaleuanluun ja kieliluun muodos-

tamien varjojen alle, joten ultraääni ei anna tarkkaa kuvaa aivan koko kielestä, ja 

myös pehmeä suulaki jää kuvan ulkopuolelle. Kielen etuosa eli lapa kuitenkin 

näkyy kuvassa, ja sen asennosta on mahdollista päätellä, onko kielenkärki nos-

tettu /r/-äänteelle ominaiseen tapaan ylös vai ei (vertaa esim. kuvapareja kuvissa 

10 ja 11). Kenelläkään koehenkilöistä 1–3 kielenkärki ei nouse tyypilliselle /r/-

äänteelle ominaiseen asentoon, eikä kielenkärjen alueella näy tavanomaista vä-

rähtelyliikettä, joten kaikilla koehenkilöillä ääntymäpaikka /r/-artikulaatioiden tuo-

tossa on poikkeava. Esimerkkejä koehenkilöiden tuotoksista on kuvissa 10–12. 
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Kuva 10 
 
Ultraäänikuvat koehenkilön 1 tuottamasta /r/-artikulaatiosta ja /s/-äänteestä sanoissa /erakko/ ja 
/varaus/. 

 

 

 

 
Kuva 11 
 
Ultraäänikuvat koehenkilön 2 tuottamasta /r/-artikulaatiosta ja /n/-äänteestä sanoissa /aromi/ ja 
/hyrinä/. 

 

 

 

 

 

Tarkenteet. Vas. puoleisessa ultraäänikuvassa kh 1 tuottama /r/-artikulaatio sanassa /erakko/. 
Kielenkärki on kuvassa oikealla ja kielen kanta vasemmalla. Kielenkärki on äänteen aikana 
alaspäin liikkumattomana, mutta kielen takaosassa on nähtävissä liikettä. Ääntymäpaikka ei täten 
ole apikoalveolaarinen. Oik. puoleisessa ultraäänikuvassa (/varaus/) kh 1 tuottaman /s/-äänteen 
aikana kielenkärjessä tapahtuva ylöspäin liike kohti hammasvallia on nähtävissä 
ultraäänikuvassa. 
 

Tarkenteet. Vas. puoleisessa ultraäänikuvassa kh 2 tuottama /r/-artikulaatio sanassa /aromi/. 
Kielenkärki on kuvassa oikealla alhaalla (merkitty punaisin pistein) ja kielen kanta vasemmalla. 
Kielen runko-osa on kumpumaisesti koholla. Ääntymäpaikka ei täten ole apikoalveolaarinen. Oik. 
puoleisessa ultraäänikuvassa kh 2 tuottama /n/-äänne sanassa /hyrinä/. Kielenkärki on kuvassa 
oikealla (merkitty punaisin pistein) ja kielen kanta vasemmalla. Äänteen aikana tapahtuva 
kielenkärjen ylöspäin liike kohti hammasvallia on nähtävissä ultraäänikuvasta. 
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Kuva 12 
 
Ultraäänikuvat koehenkilön 3 tuottamasta /r/-artikulaatiosta ja /s/-äänteestä sanoissa /erakko/ ja 
/kerros/. 

 
 

Yhteenveto 
Tässä tutkimuksessa ultraäänivideoita hyödynnettiin vain akustista analyysia ja 

perkeptuaalista havainnointia tukevana menetelmänä. Ultraäänivideokuvista tar-

kasteltavaksi piirteeksi valittiin kielenkärjen asento ja sen mahdollinen liike /r/-

artikulaation aikana. Ultraäänivideoita käytettiin siis poikkeavan ääntymäpaikan 

varmentamiseen, mutta tarkempaa ääntymäpaikan määrittelyä ei tässä tutkimuk-

sessa tehty. Analyysin perusteella ultraäänikuvasta on mahdollista havainnoida 

visuaalisesti, onko /r/-artikulaation ääntymäpaikka tyypillinen vai ei, mikäli ultra-

äänikuva on hyvälaatuista.  

 

    

Tarkenteet. Vas. puoleisessa ultraäänikuvassa kh 3 tuottama /r/-artikulaatio sanassa /äreä/. 
Kielenkärki on kuvassa oikealla alhaalla (merkitty punaisin pistein) ja kielen kanta vasemmalla. 
Kielen kärki ei nouse ylös äänteen tuoton aikana, vaan sulkeuman muodostaa joko kielen 
predorsaalinen tai lateraalinen osa. Ääntymäpaikka ei täten ole apikoalveolaarinen. Oik. 
puoleisessa kuvassa kh 3 tuottama /s/-äänne sanassa /kerros/. Kielenkärki on kuvassa oikealla 
(merkitty punaisin pistein) ja kielen kanta vasemmalla. Äänteen aikana tapahtuva kielenkärjen 
ylöspäin liike kohti hammasvallia on nähtävissä ultraäänikuvasta. 
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9 POHDINTA 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa suomenkielisten lasten tuottamia erilaisia /r/-ar-

tikulaatioita tarkasteltiin erityisesti akustisten piirteiden näkökulmasta. Tutkimuk-

sessa oli tarkoitus selvittää, mitä piirteitä lasten /r/-artikulaatioista on mahdollista 

tutkia akustisesti ja mitkä akustiset piirteet ovat ominaisia lasten tuottamalle tyy-

pilliselle /r/-äänteelle. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, millä tavoin tyypillisesti 

ja epätyypillisesti tuotetut /r/-artikulaatiot eroavat toisistaan akustisesti ja miten 

ultraäänikuvaa on mahdollista hyödyntää /r/-artikulaatioiden tuoton tutkimuk-

sessa akustista analyysia tukevana menetelmänä.  

 

Tutkimuksen perusteella erityisesti ääntymätapaan liittyvien piirteiden tutkiminen 

oli mahdollista akustisesti. Aineistossa tyypilliselle /r/-äänteelle oli ominaista tuot-

totavassa ilmenevä vaihtelu, mutta tremulanttina toteutuessaan sille ominaisia 

akustisia piirteitä olivat vuorottaiset sulkeuma- ja avaumavaiheet sekä viereiseen 

vokaaliympäristöön nähden matalampi F3. Eroja tyypillisesti tuotetun tremulant-

tiäänteen ja epätyypillisesti tuotetun /r/-artikulaation välillä havaittiin henkilöstä 

riippuen ääntymätavoissa, äänteiden kestoissa ja/tai toteutuneiden sulkeumavai-

heiden lukumäärissä. Sen sijaan poikkeavan ääntymäpaikan määrittelyyn sovel-

tui tässä tutkimuksessa paremmin ultraäänivideokuva, josta kuulonvaraisesti 

poikkeavalta kuulostava ääntymäpaikka oli pääosin mahdollista visuaalisesti ha-

vaita. 

 

9.1 Akustisella analyysilla ja ultraäänianalyysilla /r/-äänteistä 
tutkittavissa olevat piirteet  

Kuten aiemmassa kirjallisuudessa on todettu, akustisista kuvaajista (oskillo-

grammi ja spektrogrammi) oli mahdollista tutkia visuaalisesti äänteen ääntymä-

tapaa ja soinnillisuutta, sillä eri ääntötavoin tuotetut /r/-artikulaatiot tuottivat oskil-

logrammiin erilaisia aaltomuotoja ja spektrogrammiin erilaisia taajuusrakenteita 

(mm. Fant, 1973; Ladefoged & Maddieson, 1996; Lindau, 1985). Kuvaajia ha-

vainnoimalla voitiin myös tunnistaa ja laskea /r/-äänteelle ominaiset sulkeuma- ja 

avaumavaiheet, mikäli ne toteutuivat äänteessä (ks. Iivonen, 1993; Lindau, 1985; 
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Vakkilainen & O’Dell, 2014). Äänenkuvaajista saatiin myös laadullista tietoa ään-

teiden reaalistumissa ilmenevistä vaihteluista, kuten variaatiosta /r/-artikulaatioi-

den sulkeumavaiheiden sulkeuma-asteissa, joita perkeptuaalisesti on todettu ole-

van vaikea havaita (ks. Altmann ym., 2014; Klein ym., 2012; Meyer & Munson, 

2021; Pisoni, 1975; Saaristo-Helin & Savinainen-Makkonen, 2008; Sharf & Ohde, 

1983; Sharf ym., 1988; Wolfe ym., 2003). Käytännössä akustinen analyysi mah-

dollisti siis sekä äänteen piirteiden laadullisen tarkastelun että niiden kvantifioimi-

sen muun muassa äänteen keston, täryjen lukumäärän ja tietyissä tapauksissa 

formanttiarvojen suhteen, ja tätä kautta erilaisten äänteiden keskinäisen vertai-

lun. Tremulantti oli esimerkiksi mahdollista erottaa frikatiivina tuotetusta ään-

teestä sen vuorottaisten sulkeuma- ja avaumavaiheiden, soinnillisuuden ja F3-

formantin liukuman perusteella. Erityisesti akustisesta analyysista vaikuttaa tä-

män tutkimuksen näkökulmasta olevan hyötyä äänteen ääntymätavan tarkaste-

lussa. Sen sijaan ääntymäpaikan määrittelyssä akustisesta analyysista ei tässä 

tutkimuksessa ollut hyötyä, mikä johtuu ainakin osaltaan koehenkilöiden ääniai-

neiston heikosta laadusta, ja tästä johtuvasta formanttianalyysin epäonnistumi-

sesta. Mikäli koehenkilöiden aineisto olisi ollut laadukkaampaa, olisi ainakin tre-

mulantteina toteutuneiden äänteiden eroja saattanut voida tarkastella formantti-

analyysin valossa. Tällöin esimerkiksi takainen ääntymäpaikka olisi mahdollisesti 

ollut tunnistettavissa apikoalveolaariseen tremulanttiin nähden poikkeavan mata-

lasta F2:sta (Dhananjaya ym., 2012) tai selvästi korkeammasta F3:sta, jonka on 

esitetty olevan uvulaariselle tremulantille ominainen akustinen piirre (Howson, 

2018; Lindau, 1985).  

 

Ultraäänianalyysista oli hyötyä kuulonvaraisesti poikkeavalta kuulostavan äänty-

mäpaikan varmentamisessa, ja kansainvälisesti sitä onkin jo hyödynnetty laajasti 

sekä puheen kuntoutuksen (ks. Sugden, 2019) että diagnostiikan (mm. Klein ym., 

2013) välineenä. Tässä tutkimuksessa ultraääntä ei tosin hyödynnetty tarkem-

man ääntymäpaikan määrittelyyn, vaan ainoastaan ääntymäpaikan erottelussa 

tyypilliseen tai epätyypilliseen, johon se osoittautui soveltuvan pääosin hyvin. Jo-

kaista /r/-artikulaation ääntymäpaikkaa ei kuitenkaan ollut mahdollista tarkistaa 

videokuvista, sillä ultraäänivideoiden laadussa ilmeni vaihtelua sekä koehenkilöi-

den välillä että yksittäisen videon aikana. Kuvalaadun vaihtelu onkin todettu tyy-

pilliseksi haasteeksi erityisesti ultraäänitutkimuksissa, joissa laitteen asentoa ei 
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ole stabiloitu (ks. Stone, 2005). Näissä heikkolaatuisissa kohdissa poikkeavan 

ääntymäpaikan määrittely pohjautui kuulonvaraiseen havainnointiin sekä koe-

henkilölle ominaiseen äänteentuottotapaan, jonka tulkittiin toistuvan samankal-

taisena aineistossa. Sivuhuomiona tutkimuksessa havaittiin myös, että ilman 

kuulonvaraista havainnointia /r/-artikulaation luotettava tunnistaminen ultraääni-

videolta on vaikeaa, kuten on todettu jo aiemmassakin tutkimuksessa (ks. Lee 

ym., 2015). Kuulonvaraista havainnointia tarvitaankin siis osana sekä ultraääni-

analyysia että akustista analyysia. 

9.2 Tyypillisen /r/-äänteen ominaispiirteet vaihtelevat  

Kuten aiemmissakin suomen kieleen kohdistuvissa tutkimuksissa on todettu, /r/ 

ei toteudu systemaattisesti monitäryisenä tremulanttina, vaan äänteen reaalistu-

misessa ilmenee vaihtelua eri sana- ja äänneasemissa (ks. Mustanoja & O’Dell, 

2007; Suomi ym., 2006; Vakkilainen & O’Dell, 2014). Kontrollihenkilöt tuottivat 

paljon /r/-artikulaatioita, joissa täry jäi äänenkuvaajien visuaalisen tarkastelun pe-

rusteella eri asteisesti vajaaksi (approksimantit ja frikatiivit). Näissä äänteissä 

ääntöväylässä tapahtuu artikulaattorien lähentyminen, mutta ei täydellistä sul-

keumaa. Vastaavanlaista vaihtelua tai yksinkertaistumista /r/-äänteen reaalistu-

misessa on havaittu myös laajasti muissa kielissä, joiden äänneinventaariin si-

sältyy apikoalveolaarinen tremulantti (ks. Colantoni, 2006a, 2006b; Jaworski & 

Gillian, 2011; Recasens & Espinosa 2007; Stolarski, 2013; Zahler & Daidone, 

2014; Żygis 2005). Suomessa tremulantin reaalistumiseen liittyvää tutkimusta on 

tehty toistaiseksi vasta vähän, mutta vokaalien välisessä asemassa /r/-äänteen 

on raportoitu aikuispuhujilla reaalistuvan usein yksitäryisenä (Mustanoja & O’Dell, 

2007; Suomi ym., 2006; Vakkilainen & O’Dell, 2014). Myös tässä tutkimuksessa 

erityisesti kontrollihenkilön 2 /r/-artikulaatioista suuri osa (67 %) toteutui vokaalien 

välisessä asemassa yksitäryisinä napausäänteinä. Pääpaino aiemmissa suomen 

kielen /r/-äänteen tutkimuksissa on kuitenkin ollut toteutuneiden täryjen lukumää-

rässä, eikä täryjen sulkeumavaiheiden laadullisiin piirteisiin, kuten sulkeuma-as-

teeseen, ole otettu kantaa. Onkin mahdollista, että yksitäryiseksi raportoiduissa 

/r/-äänteissä on ilmennyt laadullista vaihtelua esimerkiksi sulkeuma-asteessa, 

mutta tätä ei ole katsottu tutkimuksen raportoinnin kannalta oleellisiksi. 
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Äänneasema näyttää vaikuttavan tremulantin toteutumiseen ja kestoon. Äänteen 

kesto oli kontrollihenkilön 1 tuottamissa tremulanteissa keskimäärin pidempi klu-

siilia edeltävässä asemassa (esim. /mörkö/) verrattuna VCV-kontekstiin (esim. 

/koroke/) ja kyseisessä asemassa äänne myös vaikutti toteutuvan todennäköi-

semmin tremulanttina. Kestoon liittyvä havainto on linjassa aiemman tutkimuksen 

kanssa, jossa soinnillisten konsonanttien, kuten /r/-äänteen, on todettu olevan 

sanan sisäisessä asemassa ennen toista konsonanttia huomattavasti pidempiä, 

verrattuna sanan sisäiseen asemaan, jossa äännettä seuraa vokaali (Suomi, 

2006). Äänteen kesto vaikuttaa puolestaan olevan yhteydessä toteutuneiden tä-

ryjen määrään – Pidemmissä /r/-artikulaatioissa toteutui enemmän täryjä, mikä 

on myös linjassa aiemman tutkimuksen kanssa (ks. Vakkilainen & O’Dell, 2014).  

 

Tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot vahvistavat osaltaan jo aiemmin tehtyä 

havaintoa siitä, että äänteen keston tulee olla riittävän pitkä, jotta siinä ehtivät 

toteutua tremulantille ominaiset vaiheet. Kielenkärki pystyy värähtelemään vain 

tietyllä nopeudella (Inouye, 1995; Lindau, 1985), joten jos toteutuva äänne on 

kestoltaan kovin lyhyt, se ei ehdi toteutua tremulanttina. Esimerkiksi koehenkilö 

3 tuotti kaikki /r/-artikulaationsa VCV-kontekstissa kestoltaan (ka 0,032 s) yli puo-

let lyhyempinä kuin kontrollihenkilö 1, jolloin niissä ei ehtinyt toteutua tremulantin 

eri vaiheita, tyypillisen tremulantin tärytaajuuden ollessa keskimäärin 25Hz (Eek, 

1972; Iivonen, 1993; Jakobson ym., 1976; Lindau, 1985). Kesto ei kuitenkaan ole 

ainut tremulantin toteutumiseen liittyvä tekijä, sillä esimerkiksi koehenkilö 2 tuotti 

ajoittain hyvin pitkiäkin äänteen kestoja ilman, että näissä toteutui täryjä.  

 

Kestoon liittyvä havainto voi myös selittää osaltaan monitäryisten tremulanttien 

vähäistä osuutta kontrollihenkilön 2 aineistossa, sillä kontrollihenkilö 2 tuotti tes-

tisanat hyvin nopealla puhenopeudella. Puheen nopeus voi osaltaan selittyä lu-

kupuhunnalla, jolle on ominaista nopeampi tempo (ks. Toivola, 2011), sillä ääni-

tystilanteessa kontrollihenkilöt lukivat ääneen testisanat, mutta koehenkilöt tuot-

tivat ne annetun mallin perässä. Toinen selittävä tekijä voi myös olla se, että van-

hemman kontrollihenkilön 2 puhe muistuttaa jo enemmän aikuispuhujien puhetta, 

jossa /r/-äänteen on todettu toteutuvan sekä klusiilia edeltävässä (Mustanoja & 

O’Dell, 2004) että vokaalien välisessä asemassa (Mustanoja & O’Dell, 2004; 

Mustanoja & O’Dell, 2004, 2007; Vakkilainen & O’Dell, 2014) usein yksitäryisenä.  
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Espanjankielisessä tutkimuksessa tyypillisesti puhuvat lapset tuottivat pidempiä 

tremulantin kestoja kuin tämän tutkimuksen kontrollihenkilö 1 (ks. Carballo & 

Mendoza, 2000). Kyseinen ero voi selittyä ainakin osaltaan sana-asemalla, sillä 

kyseisessä tutkimuksessa /r/ esiintyi ainoastaan sanan alkuisessa asemassa 

(esim. /rana/). Tässä tutkimuksessa /r/ sen sijaan esiintyi vain sanan sisäisessä 

asemassa, jossa konsonanttiäänteen keston on todettu Suomessa olevan keski-

määrin lyhyempi kuin sanan alkuisessa painollisessa asemassa (ks. Suomi, 

2006). Kontrollihenkilön 1 sanan sisäisessä VCV-kontekstissa tuottamat keski-

määräiset äänteen kestot (0,076 s) vastasivat sen sijaan hyvin vastaavassa ase-

massa aiemmin Suomessa havaittua konsonanttiäänteen keskimääräistä kestoa 

0,77 s (ks. Suomi, 2006). Klusiilia edeltävässä asemassa, jossa kontrollihenkilön 

1 tuottamat /r/-äänteet valtaosin toteutuivat soinnillisina tai soinnittomina tre-

mulantteina (92%), /r/-äänteet olivat puolestaan kestoltaan (0,131 s) samankal-

taisia kuin Carballon ja Mendozan (2000) tutkimuksessa kontrollihenkilöiden sa-

nan alkuisessa asemassa tuottamat äänteiden kestot (0,116 s, SD 0,004 s), eten-

kin kun ottaa huomioon, että Carballon ja Mendozan (2000) tutkimuksessa ään-

teen keston mittaus on aloitettu vasta tremulantin ensimmäisestä avovaiheesta, 

eikä sitä edeltävää sulkeumavaihetta ole mitattu kestoon mukaan. Kun tämä tut-

kimusten välinen mittausero huomioidaan, ovat äänteiden kestot todellisuudessa 

hyvin lähellä toisiaan, sillä tremulantin sulkeumavaiheen keston on tyypillisesti 

todettu olevan noin 0,02 s (Lindau, 1985).   

 

Kontrollihenkilön 1 tyypillisen tremulanttiäänteen formanttianalyysissa havaittu 

F3 madaltuminen on linjassa aiemman suomenkielisen tutkimuksen kanssa (ks. 

Iivonen, 1993 liite 3), joskaan lapsipuhujan formanttiarvot eivät sellaisenaan ole 

verrattavissa aikuispuhujien formanttiarvoihin. Espanjankielisen tutkimuksen 

(Carballo & Mendoza, 2000) kontrollihenkilöiden keskimääräiset formanttiarvot 

F1 517 Hz (SD 15 Hz) ja F2 1957 Hz (SD 36 Hz) ovat lähellä tämän tutkimuksen 

kontrollihenkilön 1 F1 (ka 522 Hz, SD 224 Hz) ja F2 (ka 1916 Hz, SD 711 Hz) 

keskiarvoja, joskin tässä tutkimuksessa formanttiarvoissa ilmeni enemmän vaih-

telua, mikä selittyy ainakin osaltaan äänneympäristöstä aiheutuvalla vaihtelulla 

(ks. Dhananjaya ym., 2012; Recasens, 2012). Espanjankielisillä lapsilla ään-

neympäristö oli vakioitu, ja /r/ esiintyi aina sanan alkuisessa asemassa yhdistet-

tynä a-vokaaliin (/ra/). F3-formantin osalta tässä tutkimuksessa kontrollihenkilön 
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tremulanteista mitatut arvot (ka 2600 Hz, SD 1151 Hz) olivat keskimäärin selvästi 

matalampia kuin espanjankielisten lasten tuottamat F3-arvot (ka 3543 Hz, SD 

128 Hz). Tämä selittyy osaltaan jälleen vaihtelevalla äänneympäristöllä, mutta 

tietyille espanjan murteille on myös todettu ominaiseksi korkeampi F3, joka viittaa 

etisempään dentaaliseen artikulaatiopaikkaan (Lindau, 1985). Onkin siis mahdol-

lista, että espanjankielisillä lapsilla tremulantin ääntymäpaikka on suomenkieli-

seen kontrollihenkilöön 1 nähden hieman etisempi, mikä nostaa F3:sta (Fant, 

1970). Tämä kuitenkin on siis vain hypoteesi, sillä vertailevaa tutkimusta aiheesta 

ei ole. Kolmas selittävä tekijä voi myös olla se, että espanjankielisissä tutkimuk-

sissa F3 alentumista ei ole aina todettu tremulantille ominaiseksi piirteeksi (ks. 

Recasens, 1991; Rivera-Campos, 2016). Carballon ja Mendozan (2000) tutki-

muksessa F3-arvo oli tosin matalin kontrolliryhmän lapsilla, joskaan ero ei tutki-

joiden mukaan ollut ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevä. 

9.3 Epätyypillinen /r/-äänne voi toteutua ja erottua tyypillisestä 
/r/-äänteestä eri tavoin 

Jokaisella koehenkilöllä oli tutkimuksessa oma ominainen tapansa tuottaa /r/-

äänne, joka erosi muista koehenkilöistä sekä kontrollihenkilöistä. Yksikään koe-

henkilöistä ei kuitenkaan tuottanut /r/-äännettä täysin samanlaisena kaikissa 

sana- ja äänneasemissa, vaan kuten kontrollihenkilöillä, myös koehenkilöillä ään-

teen reaalistumissa ilmeni jonkin verran vaihtelua muun muassa ääntymäta-

voissa, äänteiden kestoissa tai toteutuneiden sulkeumien lukumäärässä ja/tai 

laadussa. Ääntymäpaikan mahdollisesta vaihtelusta ei tässä tutkimuksessa sen 

sijaan saatu tarkkaa tietoa, sillä kuten mainittu, akustinen analyysi ei ollut mah-

dollinen koehenkilöiden aineistolle ja ultraäänianalyysia hyödynnettiin tutkimuk-

sessa ainoastaan täydentävästi, erottelemaan äänteet ääntymäpaikan perus-

teella tyypilliseen ja epätyypilliseen.   

 

Koehenkilön 2 tuottamissa /r/-artikulaatiossa ilmeni eniten vaihtelua, ja koehen-

kilö 2 oli myös tutkimuksessa ainut, joka jätti suuren osan /r/-artikulaatioista ko-

konaan tuottamassa (esim. /yitys/) tai korvasi sen vokaalimaisella sijaispidennyk-

sellä (esim. /kooppu/ po. /korppu/). Kyseisissä äänteen reaalistumissa tuotoksen 

katsottiin jäävän kauimmaksi tavoitellusta /r/-äänteestä, sillä niissä ei tapahtunut 
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konsonanteille ominaista artikulaatiota eli jonkin asteista ilmavirran ulosvirtauk-

sen rajoitusta (ks. Jakobson ym., 1976; Ladefoged & Maddieson, 1996; Wiik, 

1998). Ne äänteet, jotka koehenkilö 2 puolestaan tuotti konsonanttimaisina, to-

teutuivat yli puolet pidempinä kuin kontrollihenkilöllä 1 (vertailukelpoisissa sa-

noissa äänteen keston ka koehenkilöllä 2 0,146 s ja kontrollihenkilöllä 1 0,07 s), 

ja äänteissä oli mukana kauttaaltaan huomattava määrä frikaatiohälyä, joka ei 

ole ominaista tyypilliselle tremulantille (ks. Iivonen, 1993; Ladefoged & Maddie-

son, 1996). Samankaltaisia poikkeavan pitkiä äänteiden kestoja havaitsivat tutki-

muksessaan myös Carballo ja Mendoza (2000) niiden lasten kohdalla, jotka tuot-

tivat tremulantista poikkeavan variantin. Akustisessa analyysissa poikkeavaksi 

todetun äänteen tuottotavan lisäksi koehenkilön 2 ääntymäpaikka osoittautui ult-

raäänianalyysin perusteella poikkeavaksi.  

 

Myös koehenkilön 3 /r/-tuotokset erosivat kontrollihenkilön 1 tuotoksista selvästi. 

Koehenkilön 3 /r/-artikulaatiot olivat VCV-kontekstissa kauttaaltaan hyvin lyhyitä 

(ka 0,032 s) ja niissä toteutui vain yksittäinen täydellinen tai epätäydellinen soin-

niton sulkeuma. VCC-kontekstissa koehenkilön 3 /r/-artikulaatioiden yhteydessä 

esiintyi yksittäisen sulkeuman lisäksi myös vokaalimainen osio, joka voidaan joko 

tulkita ylimääräiseksi äänteen lisäykseksi tai osaksi /r/-artikulaatiota (ks. Nicolai-

dis & Baltazani, 2014). Aiemman tutkimuksen valossa taivun itse tulkitsemaan 

kyseisen vokaalimaisen osion osaksi yksitäryistä napausäännettä (ks. Nicolaidis 

& Baltazani, 2014). Äänne eroaa tuottotavaltaan tyypillisestä tremulanttiään-

teestä, sillä siinä vokaalimainen osio on huomattavasti pidempi suhteessa sul-

keumaan, kun taas tremulantissa eri vaiheet ovat kestoltaan samankaltaiset (ks. 

Nicolaidis & Baltazani, 2014; Recasens, 1991). Tuottotavaltaan koehenkilön 3 

äänteet vastasivatkin enemmän aikuispuhujien sekä tämän tutkimuksen kontrol-

lihenkilön 2 tuottamia yksitäryisiä napausäänteitä (eng. tap), joiden tyypillisen 

keston on raportoitu olevan keskimäärin noin 0,02 s (Lindau, 1985) tai 0,03 s 

(Inouye, 1995) ja vaihtelevan noin 0,018–0,04 s välillä riippuen vokaaliympäris-

töstä (Recasens & Pallares, 1999). Kontrollihenkilöön 2 verrattuna näissä ään-

teissä toteutui kuitenkin poikkeavan voimakas laukeumahäly ja pidempi avauma-

vaihe, ja lisäksi äänteen ääntymäpaikka osoittautui poikkeavaksi sekä kuulonva-

raisesti havainnoituna että ultraäänianalyysin perusteella.  
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Koehenkilön 3 tuotokset vastasivat tuottotavaltaan myös Carballon ja Mendozan 

(2000) tutkimuksessa foneettisia variantteja tuottavien lasten tuotoksia, joita tut-

kijat kuvailivat siten, että äänteessä ei tapahdu juuri muuta kuin yksittäinen na-

paus (eng. tap). Näistä poiketen, koehenkilön 3 erityisesti VCV-kontekstissa tuot-

tamat äänteet olivat kuitenkin kestoltaan huomattavasti lyhyempiä. Ero voi selit-

tyä sillä, että espanjan kielessä /r/-foneemille on kaksi eri allofonia (yksitäryinen 

napausäänne ja monitäryinen tremulantti), joilla on sanan merkityksiä erottava 

ominaisuus (Kehoe, 2017; Recasens & Pallares, 1999). Onkin siis mahdollista, 

että koehenkilöt, jotka eivät Carballon ja Mendozan (2000) tutkimuksessa osan-

neet tuottaa tremulanttia oikein, pyrkivät tuottamaan kuitenkin äänteen pitkänä, 

jotta se erottuisi lyhyestä yksitäryisestä napausäänteestä (eng. tap), joka ei kuulu 

sanan alkuiseen asemaan espanjan kielessä (ks. Kehoe, 2017; Recasens & Pal-

lares, 1999).  

 

Koehenkilön 1 tuottamat /r/-artikulaatiot muistuttivat kontrollihenkilön 1 tyypillisiä 

/r/-äänteitä. Kummatkin tuottivat hyvin samankaltaisia äänteen kestoja ja sul-

keumamääriä, ja heillä kummallakin tuotettuihin äänteisiin sisältyi tremulantteja 

eli äänteet olivat ääntymätavoiltaan samankaltaisia. Koehenkilön 1 /r/-artikulaati-

oiden reaalistumissa ilmeni myös kontrollihenkilön 1 tavoin vaihtelua, eli äänne 

ei toteutunut kaikissa sana- ja äänneasemissa tremulanttina, vaan myös esimer-

kiksi frikatiivimaisia toteutumia ilmeni. Ainut akustisesti havaittavissa ollut selkeä 

poikkeavuus koehenkilön 1 tuottamissa tremulanteissa oli se, että niissä kaksois-

konsonantti ei erottunut yksöiskonsonantista kestoltaan. Tyypillisesti suomen kie-

lessä kaksoiskonsonantin on raportoitu toteutuvan kestoltaan puolitoista–kaksin-

kertaisena verrattuna yksöiskonsonanttiin (ks. Lehtonen, 1970; Suomi, 2006), ja 

kontrollihenkilön 1 aineistossa kaksoistremulantin kesto (ka 0,34 s) olikin merkit-

tävästi pidempi kuin kummassakaan äänneasemassa olevan yksöiskonsonantin 

(ka VCV-kontekstissa 0,076 s ja VCC-kontekstissa 0,131 s). Koehenkilön 1 tuot-

taman tremulantin kesto kaksoiskonsonantissa (/kerros/) oli 0,12 s, mutta hän 

tuotti samanpituisia ja jopa pidempiäkin äänteen kestoja myös yksöiskonsonant-

tien kohdalla, esimerkiksi sanoissa /erakko/ (0,012 s) ja /kärki/ (0,015 s). Kuulo-

havainnon perusteella koehenkilön 1 ääntymäpaikka vaikutti aineistossa kuiten-

kin kauttaaltaan poikkeavalta ja tämän havainnon vahvisti ultraäänianalyysi.   
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Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että /r/ voidaan korvata puheessa hyvin 

erilaisilla foneettisilla varianteilla, joista kaikki eivät suinkaan ole ääntymätavoil-

taan tremulantteja. Ja lisäksi niilläkin puhujilla, jotka jo tuottavat tremulantteja, 

äänteiden reaalistumissa ilmenee vaihtelua tai yksinkertaistumista, jota on ha-

vaittu myös tyypillisillä puhujilla (ks. Colantoni, 2006a, 2006b; Jaworski & Gillian, 

2011; Recasens & Espinosa 2007; Stolarski, 2013; Zahler & Daidone, 2014; Ży-

gis 2005). Runsaan variaation onkin todettu olevan tyypillistä erityisesti lasten 

puheelle (Kent, 2009). Vaihtelun määrä vaikuttaa tosin yksilölliseltä – Toisella 

puhujalla variaatiota ilmenee sekä määrällisesti että laadullisesti enemmän kuin 

toisella.  

9.4 Tutkimuksen rajoitteet 

Akustisen aineiston keruussa käytetyt laitteet ja äänitysolosuhteet olivat tässä 

tutkimuksessa keskenään erilaiset koehenkilöillä ja kontrollihenkilöillä, mikä hei-

jastui ääniaineiston laatuun ja siitä tehtävien tulkintojen luotettavuuteen. Ääni-

tysolosuhteilla, kuten esimerkiksi ympäristön hälyäänellä (Deliyski ym., 2005) tai 

käytetyllä mikrofonilla (Deliyski ym., 2005; Titze & Winholtz, 1993) onkin todettu 

olevan merkittävä vaikutus akustisen analyysin käytettävyyteen ja luotettavuu-

teen. Lisäksi äänitysolosuhteissa pientenkin muutosten, kuten äänitystilan vaih-

tumisen tai mikrofonin etäisyyden vaihtelun, on todettu voivan vaikuttaa merkittä-

västi spektrogrammissa näkyvien spektraalisten ominaisuuksien selkeyteen 

(Story & Bunton, 2015). Erityisesti ilmiö korostuu vielä lasten ääniä tutkittaessa, 

sillä niille on muutenkin ominaista ylempien taajuuksien ”katoaminen” (Story & 

Bunton, 2015).  

 

Äänieristämättömässä opetustilassa nauhoitetut koehenkilöiden äänitteet, joissa 

äänitysvaiheessa käytössä on ollut erillinen kondensaattori mikrofoni noin metrin 

etäisyydellä, olivat hiljaisia ja niissä oli runsaasti hälyääntä, joka vääristi osaltaan 

akustisia kuvaajia. Normalisoinnilla ja kohinanpoistolla äänitteistä oli mahdollista 

saada jonkin verran selkeämmät, mutta riskinä on, että normalisointi ja kohinan-

poisto poistavat tai vääristävät alkuperäisestä äänitteestä myös niitä piirteitä, joita 

tutkija haluaisi tutkia (Owsinski, 2008). Äännerajojen tunnistaminen koehenkilöi-
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den heikkolaatuisista ääninäytteistä osoittautui ajoittain vaikeaksi, ja äänteitä jou-

duttiinkin tämän vuoksi rajaamaan pois aineistosta. Lopulliseen analyysiin valitut 

sana- ja äänneasemat eivät osoittautuneet monitäryisen tremulantin toteutumi-

sen kannalta kaikista optimaalisimmiksi (ks. Inouye, 1995: Mustanoja & O’Dell, 

2004, 2007; Vakkilainen & O’Dell, 2014). Kyseiseen rajaukseen päädyttiin tutki-

muksessa kuitenkin paremman luotettavuuden saavuttamiseksi. Näissä ase-

missa /r/-artikulaatiota ympäröivät äänenkuvaajista tyypillisesti helposti tunnistet-

tavissa olevat äänteet (vokaali ja klusiili), jolloin väliin jäävän /r/-artikulaation seg-

mentointi onnistui luotettavammin myös heikkolaatuisemmista äänitteistä. 

 

Suurimman haasteen heikkolaatuinen ääniaineisto loi formanttianalyysille, joka 

oli mahdoton toteuttaa, sillä koehenkilöiden aineistossa formantit eivät usein piir-

tyneet spektrogrammiin selvästi edes vokaalien kohdalla, jossa äänienergiaa on 

tyypillisesti eniten (ks. Ladefoged & Maddieson, 1996; Raimo & Ojala, 2009). 

Myös Carballon ja Mendozan (2000) tutkimuksessa äänieristämättömässä huo-

neessa nauhoitetuista lasten ääninäytteistä ylempien formanttien määrittäminen 

erityisesti F3 osalta todettiin haastavaksi, mutta tutkimuksessa ei ole raportoitu, 

kuinka suuresta osasta näytteitä formanttiarvoja ei pystytty määrittämään. Tämän 

tutkimuksen valossa formanttianalyysille aiheuttaa lisäksi haasteen se, että eten-

kään poikkeava /r/-artikulaatio ei välttämättä toteudu soinnillisena, jolloin sen for-

manttien määrittäminen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, vaikka ääniai-

neisto olisikin hyvälaatuista.  

 

Automaattinen formanttianalyysi ei ollut tässä tutkimuksessa myöskään mahdol-

linen edes studio-olosuhteissa äänitetylle kontrollihenkilön 1 aineistolle, ja sen 

onkin aiemmissakin tutkimuksissa todettu toimivan heikosti lasten äänillä (Nitt-

rouer ym., 1989).  Kontrollihenkilön 1 aineiston suhteen formanttiasetuksia jou-

duttiin säätämään äännekohtaisesti, jotta formantit asettuivat paremmin paikoil-

leen, ja selvästi poikkeavia formanttiarvoja myös poistettiin formanttilistalta ma-

nuaalisesti. Formanttien etsimisessä äännekohtaisella formanttiasetusten säätä-

misellä onkin todettu saavutettavan automaattisiin mittauksiin nähden luotetta-

vampia mittausarvoja (Harrison, 2013), mutta kuvatun kaltainen manuaalinen tut-

kimus on aikaa vievä ja työläs, mikäli se halutaan toteuttaa isommalle ääniaineis-

tolle. 



 63 

Ultraääniaineisto koostui tässä tutkimuksessa vain koehenkilöiltä kerätystä sagi-

taalisuuntaisesta videokuvasta. Kontrollihenkilöiltä ei kerätty ultraääniaineistoa, 

joten ultraäänivideoiden osalta koehenkilöiden tuotoksia ei voitu verrata tyypilli-

sesti tuotettuihin /r/-äänteisiin. Tämän aineiston osalta sagittaalisuuntaisesta ult-

raäänikuvasta oli kuitenkin pääosin mahdollista määrittää, oliko ääntymäpaikka 

tyypillinen vai epätyypillinen. Määrittämisessä hyödynnettiin kunkin koehenkilön 

tuottamia muita alveolaarisia konsonanttiäänteitä ja kielen liikettä näissä. Mikäli 

siis koehenkilön kielenkärki ei noussut samankaltaisella tavalla ylös /r/-artikulaa-

tion aikana kuin esimerkiksi /n/-, /s/- tai /l/-äänteen aikana, ääntymäpaikka ei voi-

nut olla alveolaarinen. Coronaalisuuntaisesta ultraäänikuvasta olisi todennäköi-

sesti ollut lisähyötyä analyysivaiheessa erityisesti tremulantille ominaisen kielen 

kuppimaisen asennon (ks. Elie & Laprie, 2017; Suomi ym., 2006) havainnoin-

nissa sekä mahdollisen virheellisen lateraalisen ääntymäpaikan tunnistamisessa 

(ks. ultraäänikuva lateraalisesta tärystä Rivera-Campos & Boyce, 2013). Mikäli 

ääntymäpaikka olisi lateraalinen, ultraäänikuvassa näkyisi todennäköisesti myös 

suomenkielisellä puhujalla vastaavan kaltainen toispuoleinen kielenlaidan liike, 

mutta tässä tutkimuksessa coronaalisuuntaista videokuvaa ei ollut käytettävissä. 

 

Suurimman haasteen ultraääniaineiston keräämiselle ja myöhemmälle analy-

soinnille vaikuttaa muodostavan laitteen heiluminen ja oikean tutkimusasennon 

löytäminen. Ultraäänilaitteen asennon tulisi pysyä mahdollisimman stabiilina 

koko aineistonkeruun ajan, jotta kerätty aineisto olisi mahdollisimman luotettava 

(Stone, 2005). Mikäli ultraäänilaitetta ei ole kohdistettu oikein, siitä piirtyy videolle 

vääränlainen kuva, jolloin kuvasta tehtävät tulkinnat voivat puolestaan olla vir-

heellisiä (Ménard ym., 2012; Preston ym., 2017). Tästä syystä osassa ultraääni-

tutkimuksia onkin, toisin kuin tässä tutkimuksessa, hyödynnetty joko erilaisia ul-

koisia päänasentoa ylläpitäviä tukia tai tietokoneohjelmia, jotka laskevat, mitkä 

ääninäytteistä on kuvattu hyvässä asennossa ja missä laite on ollut vinossa (Ka-

bakoff ym. 2021). Näistä vaihtoehdoista erityisesti jälkimmäinen vaikuttaa kiin-

nostavalta, ja se myös lisäisi menetelmän luotettavuutta, kun ohjelma laskisi suo-

raan, mitkä ääninäytteet aineistosta tulee poissulkea. Ultraäänitutkimuksen suun-

nittelussa ja toteutuksessa huomioitavista tekijöistä ovat kirjoittaneet kattavasti 

muun muassa Stone (2005) sekä Preston ja kumppanit (2017).  
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Koehenkilöiden aineistonkeruussa tapahtuneiden teknisten ongelmien ja ääniai-

neiston heikon laadun vuoksi, lopullinen ääniaineisto karsiutui tässä pilottitutki-

muksessa niin pieneksi, ettei siitä ollut mahdollisuutta tehdä tilastollisia analyy-

seja. Suomenkielisten lapsipuhujien tuottamista /r/-artikulaatioista ei myöskään 

ollut käytettävissä vertailuarvoja, joten saatuihin tuloksiin esimerkiksi tyypillisestä 

/r/-äänteestä ja siinä esiintyvästä vaihtelusta on syytä suhtautua varauksella. 

Kummankin analyysimenetelmän luotettavuutta tarkasteltaessa on lisäksi hyvä 

huomioida, että sekä akustisessa analyysissa että ultraäänianalyysissa äänteen 

tarkastelu on osaltaan aina subjektiivista ja vaatii tutkijalta perehtyneisyyttä sekä 

akustisten kuvaajien että ultraäänikuvien tulkintaan (ks. Hamilton ym., 2019). 

Tässä tutkimuksessa analyysista vastasi pääosin vain allekirjoittanut. Useamman 

tutkijan hyödyntäminen vähintään aineiston analyysivaiheessa lisäisi tulosten 

luotettavuutta, ja tätä menettelytapaa onkin hyödynnetty vastaavanlaisissa kan-

sainvälisissä tutkimuksissa (mm. Klein ym., 2012). 

9.5 Kliiniset sovellutukset, jatkotutkimusehdotukset ja johto-
päätökset 

Aineistonkeruun onnistumisella ja yhteneväisyydellä on suuri vaikutus akustisen 

analyysin ja ultraäänianalyysin mahdollisuuksiin. Jotta äänitystilanne saataisiin 

pidettyä vakiona, suositellaan puheen tutkimuksessa käytettäväksi headset-mik-

rofonia (Baken & Orlikoff, 2010; Patel ym., 2018) ja erityisen suositeltavana pide-

tään headset-kondensaattorimikrofonia (Deliyski ym., 2005; Titze & Winholtz, 

1993), jonka optimaalisena nauhoitusetäisyytenä pidetään noin 15 cm etäisyyttä 

(Baken & Orlikoff, 2010). Mikäli tutkimuksessa puolestaan halutaan hyödyntää 

jalallista tai telineeseen kiinnitettyä kondensaattorimikrofonia, tulisi se sijoittaa 

noin 30–40 cm etäisyydelle, jolloin vältytään puheessa esiintyvien ilmavirran 

purskahdusten ja toisaalta huoneakustiikan vaikutuksilta (Baken & Orlikoff, 2010; 

Laukkanen & Leino, 1999). Formanttianalyysin näkökulmasta äänieristetyn stu-

dion käyttäminen äänitystilanteessa vaikuttaa perustellulta, jotta lasten äänistä 

saataisiin kerättyä niin hyvälaatuinen aineisto, että myös tremulanttien tutkimuk-

sessa oleelliset, tyypillisesti heikommin äänienergiaa sisältävät ylemmät forman-

titkin (F2 ja F3) erottuisivat kauttaaltaan aineistossa (ks. Story & Bunton, 2015). 

Tällöin analyysilla voitaisiin saada lisää tietoa esimerkiksi ääntymäpaikasta.  
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Suomen kielessä /r/ näyttää tämän tutkimuksen valossa myös lapsipuhujilla usein 

heikentyvän erityisesti vokaalien välisessä asemassa niin, että sen reaalistu-

massa toteutuu vain yksi selkeä tai vajaaksi jäävä täry. Mikäli siis monitäryisen 

tremulantin tuoton osaamista tai oppimista halutaan tutkia, on testisanoiksi syytä 

valita sellaiset, joissa /r/ todennäköisimmin reaalistuu monitäryisenä tremulant-

tina, mikäli puhuja jo osaa sen tuottaa. Tämän ja aiempien tutkimusten (Iivonen, 

1993; Inouye, 1995; Vakkilainen & O’Dell, 2014) valossa /r/ vaikuttaa toteutuvan 

todennäköisimmin tremulanttina sanoissa, joissa se esiintyy pitkänä (/rr/). Jatko-

tutkimuksen kannalta myös tutkittavien sanojen vokaaliympäristön harmonisointi 

vaikuttaa perustellulta. Iivosen (1993) tutkimuksessa /r/-äännettä on esimerkiksi 

tutkittu VCCV-kontekstissa (/parrat/, /kierre/, /mirrit/, /horros/, /purrut/, /nöyrryt/, 

/ärrät/, /pörröt/), jossa äänteen vokaaliympäristö pysyy harmonisena, mikä hel-

pottaa erityisesti formanttianalyysin tekoa, kun koartikulaatiota ei tapahdu niin 

paljon (ks. Dhananjaya ym., 2012). Äänteen toteutumista voitaisi myös tutkia 

epäsanoissa /ara/, /ere/, /iri/, /oro/, /uru/, /yry/, /ärä/, /örö/ ja /arra/, /erre/, /irri/, 

/orro/, /urru/, /yrry/, /ärrä/, /örrö/, jolloin pitkän äänteen ja lyhyen äänteen reaalis-

tuman vertailu olisi mahdollista. Edellisten ohella äänteen toteutumista myös sa-

nanalkuisessa painollisessa asemassa voisi olla mielenkiintoista tutkia (esim. 

/raa/, /ree/ jne.).  

 

Koska lasten puheelle on ominaista aikuispuhujiin verraten suurempi vaihtelu (ks. 

Kent, 2009), on erityisesti lapsilta kerättävässä aineistossa perusteltua nauhoit-

taa analysoitavat testisanat yhdellä äänityskerralla useampaan otteeseen (esim. 

3–5 kertaa per tutkittava sana). Tällöin yksittäinen tuotos ei saa liian suurta pai-

noarvoa aineistossa. Jotta kerättävä aineisto ei puolestaan kasvaisi liian suu-

reksi, voisi tutkittavia vokaaliympäristöjä olla perusteltua rajata niin, että /r/-ään-

teen toteutumista tutkittaisiin vain tietyissä vokaalikonteksteissa. Esimerkiksi yh-

den takavokaalin (/a/, /o/, /u/), yhden keskivokaalin (/e/, /i/) ja yhden etuvokaalin 

yhteydessä (/ä/, /ö/, /y/). 

  

Myös ultraääniaineiston keräämisen tekniseen toteutukseen on syytä jatkossa 

kiinnittää erityistä huomiota, jotta analysoitava ultraäänikuva olisi kauttaaltaan 

mahdollisimman laadukasta. Mikäli mahdollista, aineistonkeruuvaiheessa voitai-
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siin hyödyntää automaattista tietokoneohjelmaa (ks. Kabakoff ym. 2021) tai vä-

hintään suoraan edestä ja riittävän läheltä kuvaavaa videokameraa, jolloin ultra-

äänilaitteen asento olisi mahdollista tarkastaa kunkin äänteen kohdalta. Tällöin 

vältyttäisiin ultraäänilaitteen huonosta asennosta johtuvilta mahdollisilta virhetul-

kinnoilta (ks. Ménard ym., 2012; Preston ym. 2017). Mielestäni jatkossa myös 

kontrollihenkilöiltä ultraääniaineiston kerääminen olisi hyödyllistä, sillä se mah-

dollistaisi kielen asennon ja liikkeen tarkastelun myös tyypillisesti tuotetun /r/-ään-

teen aikana. Normaaliaineistosta voisi lisäksi olla hyötyä kuntoutuksen näkökul-

masta, kun kuntoutettavalle lapselle olisi mahdollista näyttää esimerkkejä tyypil-

lisen lapsipuhujan tuottamasta kielen asennosta ja liikkeestä äänteen tuoton ai-

kana (ks. Preston ym., 2020). 

 

Tutkimustiedon vertailukelpoisuuden näkökulmasta myös ultraääniaineiston 

kvantifioiminen voisi jatkossa olla perustelua. Analyysissa voitaisiin esimerkiksi 

hyödyntää ohjelmistoja, kuten EdgeTrak (Li ym., 2005), jolla kielen asento ään-

teen tuoton aikana saadaan poimittua erilleen ja kvantifioitua esimerkiksi XY-

koordinaatistolle (Dawson ym., 2015). Myös lukuisia muita ohjelmistoja ja mene-

telmiä äänteiden tuottoon liittyvän ultraääniaineiston kvantifioimiseksi on kehi-

tetty, ja niistä ovat raportoineet muun muassa Dawson ja kumppanit (2015) sekä 

Kabakoff ja kumppanit (2022).  

 

Kaiken kaikkiaan Suomessa kaivataan lisää monimenetelmäistä tutkimusta niin 

epätyypillisestä kuin tyypillisestäkin äänteiden tuotosta ja niissä esiintyvistä vaih-

teluista. Akustinen analyysi ja ultraäänianalyysi luovat puheen tutkimukseen kiin-

nostavia ja osin uusiakin mahdollisuuksia. Laajemmassa seurantatutkimuksessa 

olisi muun muassa mahdollista selvittää, miten /r/-artikulaatio muuntuu terapi-

aintervention aikana – Oppivatko lapset tyypillisesti ensin tuottamaan /r/-ään-

teestä yksinkertaisemman oikeapaikkaisen variantin, kuten soinnillisen frikatiivin 

tai approksimantin vai opitaanko täry samanaikaisesti? Mielenkiintoista olisi myös 

tutkia laajemmin, minkälaiset kielen muodot tai asennot ovat ominaisia oikein tuo-

tetulle /r/-äänteelle ja minkälaiset puolestaan ovat ominaisia sen foneettisille va-

rianteille. Englannin kielessä näitä tyypilliselle /r/-äänteelle ja toisaalta sen foneet-

tisille varianteille ominaisia kielen asentoja onkin jo tutkittu ja raportoitu (mm. 

Preston ym., 2019). Kiinnostavaa olisi myös selvittää, minkälaiset virheelliset /r/-
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artikulaatiot suomen kielessä vaikuttavat sitkeämmiltä kuin toiset eli mitkä artiku-

laatiotavat reagoivat heikommin tai tehokkaammin annettavaan kuntoutukseen. 

Tiedosta voisi olla hyötyä esimerkiksi kuntoutuksen suunnittelussa, kun ne lap-

set, joilla on riski sitkeään äännevirheeseen, tunnistettaisiin jo hyvissä ajoin ja 

kuntoutus aloitettaisiin varhaisemmassa vaiheessa.  

 

Johtopäätökset 
Praat-ohjelmalla toteutettu akustinen analyysi mahdollisti lasten /r/-artikulaatioi-

den ääntymätavan visuaalisen tarkastelun ja tiettyjen akustisten piirteiden, kuten 

äänteiden keston ja tietyissä tapauksissa formanttiarvojen, kvantifioimisen. Ään-

tymäpaikan tarkastelu akustisen analyysin keinoin ei tässä tutkimuksessa sen 

sijaan ollut mahdollista, joten analyysiin sisällytettiin myös ultraääniaineisto, josta 

poikkeavalta kuulostava ääntymäpaikka oli pääosin mahdollista visuaalisesti var-

mentaa. 

 

Tutkimuksen perusteella tyypillisillä lapsipuhujilla /r/-äänteen reaalistumisessa il-

meni vaihtelua, eikä äänne toteudu systemaattisesti tremulanttina. Tremulanttina 

toteutuneelle äänteelle ominaisia akustisia piirteitä olivat kuitenkin vuorottaiset 

sulkeuma- ja avaumavaiheet (täryt) sekä ympäröivään vokaaliympäristöön näh-

den matalampi F3, kuten on todettu jo aiemmissa tutkimuksissa. Kuten tyypillisillä 

puhujilla, myös koehenkilöillä /r/-artikulaatioiden reaalistumissa ilmeni vaihtelua, 

ja koehenkilöt myös korvasivat tremulantin puheessaan hyvin erilaisilla foneetti-

silla varianteilla, joista vain osa oli ääntymätavaltaan tremulantteja. Eroja tyypilli-

sen ja epätyypillisen /r/-artikulaation välillä havaittiin puhujasta riippuen ääntymä-

tavoissa, kestoissa ja/tai toteutuneissa sulkeumavaiheissa. Vaikka akustisella 

analyysilla ja ultraäänianalyysilla voidaan täydentää kuulonvaraista havainnointia 

sekä tuottaa lisää kvantitatiivista tietoa lasten tuottamista äänteistä, on äänteitä 

tutkivan tärkeä huomioida /r/-äänteen reaalistumisessa ilmenevä tyypillinen vaih-

telu sekä kummankin analyysimenetelmän käyttöön liittyvät rajoitukset jo tutki-

muksen aineistonkeruuvaiheessa, esimerkiksi suunnitellessaan äänitystilannetta 

sekä valitessaan testisanoja ja niiden toistomääriä. 
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LIITTEET 

Liite 1. R-kontrollisanalista  
Tässä tutkimuksessa analysoidut sanat on lihavoitu. 
 

/r/-äänne /r/-äänne 
eri vokaaliympäristöissä eri konsonanttiympäristöissä 
 
RADIO  /ra/   MÖRKÖ  /rk/ 
REILU   /re/   BROILERI  /br/ 
RISTI   /ri/   KOBRA  /br/  
ROPO   /ro/    DRAAMA  /dr/  
RUMPU  /ru/    TUNDRA  /dr/  
RYIJY   ry/   GREIPPI  /gr/  
RÄKÄ   /rä/   VEHREÄ  /hr/  
RÖLLI   /rö/   KROOKUS  /kr/  
AROMI  /ar/    OKRA   /kr/  
VARAUS  /ar/    ALRUUNA  /lr/  
ERAKKO  /er/    PROSENTTI  /pr/  
TERÄVÄ  /er/   APRIKOOSI  pr/  
IRONIA  /ir/    ISRAEL  /sr/  
VIRASTO  /ir/   TRUKKI  /tr/ 
ORANKI  /or/    VETREÄ  /tr/ 
KOROKE  /or/    SORBETTI  /rb/ 
UROS   /ur/    VIRGINIA  /rg/ 
KURA   /ur/   ERHE   /rh/ 
YRITYS  /yr/   ÄRJY   /rj/ 
HYRINÄ  /yr/   KÄRKI  /rk/ 
ÄREÄ   /är/    TURKKI  /rkk/ 
SÄÄRI  /är/   KERMA  /rm/ 
ÖRINÄ  /ör/    TYRNI  /rn/ 
KERROS  /erro/   ARPA   /rp/ 
      KORPPU  /rpp/ 
      ORSI   /rs/  
      MARSSI  /rss/  

KERTA  /rt/  
YRTTI   /rtt/ 
ARVO   /rv/   
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Liite 2. Kontrollihenkilön tuottamat formanttiarvot eri sana- ja äänneasemissa toteutuneissa tremulanteissa 
 

Sana/keskiarvo Kontrollihenkilön 1 tuottamat formanttiarvot 1. äänityksessä Kontrollihenkilön 1 tuottamat formanttiarvot 2. äänityksessä 

 F1 F2 F3 

F3 laskee /r/-
äänteen aikana 

visuaalisesti 
havainnoituna F1 F2 F3 

F3 laskee /r/-
äänteen aikana 

visuaalisesti 
havainnoituna 

aromi 568,9 1705,4 x* kyllä 533,9 2008,3 x* kyllä 
terävä – – – – 488,3 2145,6 x* ? 
virasto 410,8 x* x* ? 491,9 x* x* ? 
oranki 547,5 1759,2 2294,8 kyllä 525,2 1755,4 2345,8 kyllä 
koroke 555,3 1603,8 2212,7 kyllä 551,4 1675,5 2103,4 kyllä 
uros – – – – 437,7 1571,6 x* kyllä 
kura 502,7 1761,8 2340,1 kyllä 590,3 1604,8 2122,9 kyllä 
hyrinä 479,3 2282,8 3254,3 kyllä – – – – 
sääri – – – – 555,1 x* x* kyllä 
örinä 509,3 2236,6 x* kyllä – – – – 
mörkö 559,3 2156,3 3128,5 kyllä – – – – 
kärki 617,8 1851,4 x* ? – – – – 
arpa – – – – 598,4 1914 2429,6 kyllä 
korppu 593,8 1744,9 2351,1 kyllä 567,7 1784,9 2435,7 kyllä 
kerta 491,4 1904,7 x* ? – – – – 
yrtti  394,4 2065,5 2889,3 kyllä – – – – 
Keskiarvo (Hz) 519,2 1915,7 2638,7  534 1807,5 2287,5  
Vaihtelu (Hz) 223,4 679 1041,6  160,7 574 332,3  

Tarkenteet. Kontrollihenkilö ei ole tuottanut äännettä soinnillisena tremulanttina (–). Formantti ei erotu spektrogrammista formanttiarvon määrittämisen  
näkökulmasta riittävällä tarkkuudella (x*). F3 ei erotu visuaalisesti spektrogrammista riittävällä tarkkuudella sen laskun havainnoimiseksi (?)  
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Liite 3. Iivosen (1993) tutkimuksessa tutkittavien tuottamat formanttiarvot eri äänneasemissa toteutuneissa tremulanteissa  
 

Äänneasema Tutkittavan MH tuottamat formanttiarvot Tutkittavan AI tuottamat formanttiarvot 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

arra 409,1 1485,8 2078,0 721,36 1679,58 2368,65 

orro 387,6 1216,6 1528,9 592,16 1195,09 2465,55 

erre 452,2 1453,5 2368,7 538,33 1604,22 2497,85 

irri 366,1 1475,0 2325,6 495,26 1625,75 2637,81 

urru 344,5 1378,1 2659,4 452,19 1195,09 1701,12 

yrry 301,5 1399,7 2627,1 462,96 1453,49 2540,91 

ärrä 398,4 1550,4 2465,6 635,22 1776,48 2497,85 

örrö 398,4 1421,2 1679,6 592,16 1711,88 2433,25 

keskiarvo (Hz) 382,2 1422,5 2216,6 561,2 1530,2 2392,9 

vaihtelu (Hz) 150,7 333,8 1130,5 269,2 581,4 936,7 
Tarkenteet. Taulukkoon on koottu Iivosen (1993) tutkimuksesta vain tremulanttien avovaiheista mitatut formanttiarvot. 
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