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Tutkielmassa tarkastellaan sijainnin ja suunnan ilmauksia liettuan lokatiivilla sekä niiden paikallissijoin 

ilmaistuja suomennosvastineita. Tavoitteena on selvittää, onko liettuankieliset sijainnin tai suunnan 

ilmaukset suomennettu samoin nimetyllä kieliopillisella elementillä kuin alkuperäisessä ilmauksessa. 

Tarkoituksena on myös tutkia liettuan historiallisia, postpositionaalisia lokatiivimuotoja, joita käytetään 

hyvin harvoin ja jotka ovat liettuan nykyisessä yleiskielessä usein leksikaalistuneet adverbeiksi. Vaikka 

muodot ovatkin suurelta osin kadonneet kielestä, niistä illatiivia käytetään satunnaisesti. Illatiivi esiintyy 

nykyään pääosin vain puhekielessä ja murteissa, mikä heijastuu kaunokirjallisuuteen. Illatiiviin 

kiinnitetään erityishuomiota tutkimuksessa. 

Tutkimusaineisto käsittää noin 150 sivua Dalia Grinkevičiūtėn teoksesta Lietuviai prie Laptevų jūros 

(2012) ja niiden suomennoksia kääntäjä Reeta Tuoresmäen teoksesta Dalian kirja (2016). Aineistosta 

on käyty läpi kaikki liettuankieliset lokatiiviset ilmaukset, jotka on jaoteltu liettuan nykyisessä 

yleiskielessä käytettyihin lokatiiveihin ja postpositionaalisiin lokatiivimuotoihin. Tutkimusaineistossa oli 

kaikkiaan 604 lokatiivista ilmausta, joista postpositionaalisia lokatiivisia ilmauksia oli 31. Näitä on 

verrattu suomennosvastineisiin sen toteamiseksi, onko sijainnin tai suunnan ilmaus siirretty suomeen 

käyttämällä samoin nimettyä kieliopillista elementtiä kuin alkuperäisessä ilmauksessa. 

Tuloksista on nähtävissä, että liettuan- ja suomenkielisissä sijainnin ja suunnan ilmauksissa hiukan yli 

puolessa tapauksista (postpositionaalista inessiiviä jatkava) liettuan lokatiivi on suomennettu käyttäen 

inessiiviä. Erot liettuankielisissä sijainnin tai suunnan ilmauksissa ja niiden suomennosvastineissa 

johtuvat usein verbien rektioista tai suomennoksen käännösratkaisuista. Tuloksista ilmenee myös, että 

nykyliettuassa ei tehdä eroa sisä‑ ja ulkopaikallissijoilla, ja aineiston liettuankielisiä lokatiiveja on 

suomennettu melko usein myös adessiivilla.  Tutkimustulokset osoittavat liettuan lokatiivisten muotojen 

monasti olevan leksikaalistuneita adverbeja kuten niiden suomenkieliset vastineetkin.  

Analysoitu aineisto vahvistaa sen, että postpositionaalisia lokatiiveja käytetään hyvin vähän. 

Postpositionaaliset allatiivit eivät enää ilmaise suuntaa vaan aikaa, ja niitä on toisinaan tapana 

suomentaa idiomeja käyttämällä. Erityisen huomion kohteena olleista postpositionaalisista illatiiveista 

lähes kaikki analysoitavissa olleet ilmaukset osoittavat kuitenkin suuntaa samoin kuin niiden 

suomennosvastineetkin. 
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1. JOHDANTO   

Tämä tutkielma on vertaileva tutkimus liettuan ja suomen kielen sijainnin ja suunnan 

ilmauksista. Indoeurooppalaisten kielten pieneen balttilaisten kielten kielikuntaan kuuluva 

liettuan kieli ja suomalaisugrilaista kielikuntaa edustava suomen kieli poikkeavat toisistaan 

monessa suhteessa. Pietro Dini (2014: 83–84) kirjoittaa liettuan olevan yksi arkaaisimmista 

indoeurooppalaisista kielistä, ja Kari Liukkonenkin (1992) toteaa liettuan hyvin pitkälle 

säilyttäneen vanhan indoeurooppalaisen kantakielen. Hän nimeää liettuan erityispiirteiksi sen 

rikkaan verbitaivutusjärjestelmän ja mainitsee esimerkkeinä liettuan monet partisiippien avulla 

muodostetut liittomuodot ja lauseenvastikkeet (emt). Liettuan kielessä on seitsemän sijamuotoa 

– nominatiivi, genetiivi, datiivi, akkusatiivi, instrumentaali, lokatiivi ja vokatiivi. Tämän lisäksi 

etenkin liettuan murteissa tavataan sekundaariset paikallissijat adessiivin, allatiivin ja illatiivin, 

joista illatiivia käytetään jonkin verran myös kirjakielessä. (Dini 2014: 438, Liukkonen 1992) 

Matti Miestamon (2006: 2) mukaan suomi on synteettinen kieli, jossa sanavartalon perään 

voidaan lisätä useita merkityksellisiä liitteitä, taivutuspäätteitä tai uusia sanoja muodostavia 

johdoksia. Vaikka suomi onkin synteettisempi kuin moni sitä ympäröivä Euroopan 

indoeurooppalainen kieli, suomen synteettisyys ei maailmanlaajuisesti kuitenkaan ole 

mitenkään poikkeuksellista. Sen sijaan suomen nominien taivuttamisen 15 eri sijamuodossa 

Miestamo mainitsee maailmankin mittakaavassa olevan harvinaista. Hän toteaa, että vain noin 

yhdeksässä prosentissa kaikista maailman kielistä esiintyy enemmän kuin 10 sijamuodon 

taivutusjärjestelmä. (Emt 2–3).  

Tämän tutkimuksen kannalta juuri nominien taivutusjärjestelmä liettuassa ja suomessa on 

kiinnostava. Vaikka se on niissä nykyään erilainen, osoitettiin liettuan kielessä sijaintia ja 

suuntaa aiemmin useammilla sijamuodoilla kuin nykyään. Jo esikirjalliseen liettuan kieleen oli 

alkanut muodostua sijaintia ja suuntaa ilmaisevia  POSTPOSITIONAALISIA LOKATIIVEJA 

(Zinkevičius 1980: 253, Dini 2014: 438). Liettuan ja suomen kielen aiemmat ja kenties vielä 

nykyisetkin mahdolliset yhteneväisyydet sijainnin ja suunnan ilmauksissa sijamuodoilla kielten 

muuten toisistaan poikkeavista rakenteista huolimatta olivat motiivina tälle tutkimukselle.  

Liettuan postpositionaalisia lokatiiveja on tutkittu laajasti. Merkittävimpiä tutkimuksia niistä 

on tehnyt Zigmas Zinkevičius, joka on julkaissut muun muassa aiheeseen liittyvät teokset 

Lietuvių kalbos istorinė gramatika I, II (1980, 1981) (suom. Liettuan kielen historiallinen 
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kielioppi). Muita huomattavia aiheen tutkijoita ovat Pietro U. Dini, Albertas Rosinas, Eglė 

Žilinskaitė, Jolanta Gelumbeckaitė ja Gina Kavaliūnaitė. Liettuan kielihistorialliseen 

kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja postpositionaalisten lokatiivien muodostamisesta ovat 

esittäneet hypoteesejä myös Ilja A. Seržant, Eugen Hill ja Kirill Babaev. Lukuisista 

tutkimuksista huolimatta liettuan postpositionaalisia lokatiiveja ei ole tutkittu sellaisessa 

liettualaisessa kirjallisuudessa tai muussa tekstilajissa, jossa käytetty kieli olisi lähellä nykyistä 

puhuttua liettuan kieltä. Liettuan postpositionaalisia lokatiiveja ei ole myöskään kontrastoitu 

suomen kielen kanssa eikä tämän tutkimuksen kaltaista korpustutkimusta ole ennen tehty 

liettuan lokatiivisten muotojen ja suomen paikallissijojen välillä. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa 

näihin kysymyksiin ja on siksi merkittävä. 

Koska liettuan postpositionaalisista lokatiiveista on käytetty osin samoja nimityksiä kuin 

joistakin suomen paikallissijoista, tällä tutkimuksella haluttiin selvittää, vastaisiko aineistossa 

esiintyvien liettuan postpositionaalisten lokatiivien käyttö suomen samoin nimettyjen 

paikallissijamuotojen käyttöä. Liettuan postpositionaalinen illatiivi oli tämän tutkimuksen 

erityishuomion kohteena, sillä vaikka se on kielessä harvinainen, se on kyseisistä muodoista 

edelleen elävin ja käytössä muun muassa kaunokirjallisuudessa (Zinkevičius 1980: 255, VLE 

1999: 704).  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ottaa selvää, kuinka paljon liettuan 

postpositionaalisia illatiiveja esiintyy aineistossa, mitä ne ovat ja minkälaisia konkreettisia 

esimerkkejä niiden suomennoksista on nähtävissä aineistossa. Yksi tutkimushypoteesi oli, että 

liettuan postpositionaalisilla illatiiveilla ja niiden suomennosvastineilla ilmaistaan suuntaa.  

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sijainnin ja suunnan ilmauksia liettuan nykyisessä 

yleiskielessä käytettävällä lokatiivilla. Yksi tutkimuskysymyksistä oli, onko liettuan nykyisessä 

yleiskielessä käytetty lokatiivi suomennettu inessiiviä käyttäen. Tutkimuksen hypoteesina 

esitettiin liettuan nykyisessä yleiskielessä käytettävän lokatiivin ilmaisevan sijaintia jossakin ja 

oletettiin, että se on siirretty suomeen inessiivillä. Hypoteesi perustui siihen, että niin liettuan 

lokatiivin kuin suomen inessiivin tyypillinen merkitys on ilmaista sijaintia jossakin 

(Valeckienė 1998: 56, VISK § 1238). Koska liettuan lokatiivi on muuttunut kielihistoriallisesti 

siten, että aiemmin kielessä esiintyneet sijaintia ja suuntaa ilmaisevat postpositionaaliset 

lokatiivit sittemmin enimmäkseen sulautuivat nykyiseen lokatiiviin tai leksikaalistuivat 

adverbeiksi (Zinkevičius 1980: 253–262), postpositionaalisia adessiiveja ja allatiiveja ei 

odotettu juurikaan esiintyvän aineistossa.  
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Tutkimuksen aineistona käytettiin Siperiaan 14‑vuotiaana karkoitetun kaunasilaistytön, Dalia 

Grinkevičiūtėn, vuonna 1997 julkaistua teosta Lietuviai prie Laptevų jūros (suom. Liettualaiset 

Laptevin meren rannalla). Aineistossa esiintyviä liettuankielisiä lokatiiveja verrattiin niiden 

vuonna 2016 suomennetun Dalian kirja -teoksen käännöksiin. Kaikki erilaiset liettuan 

lokatiiviset muodot luokiteltiin ja niiden lukumäärät laskettiin. Niistä koostuvien sijainnin tai 

suunnan ilmauksia verrattiin niiden suomennosvastineisiin. Aineiston analyysillä käytiin läpi, 

millaisia suomennoksia oli käytetty niin liettuan nykyisessä yleiskielessä käytettävän lokatiivin 

kuin mahdollisten postpositionaalisten lokatiivienkin kohdalla.  

Tämän tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset olivat, että liettuan postpositionaalisia 

lokatiiveja käytetään enää vähän. Postpositionaalisella illatiivilla ilmaistaan suuntaa niin kuin 

sen suomennosvastineillakin, sen sijaan allatiivia käytetään muissa merkityksissä.  Liettuan 

nykyisen yleiskielen lokatiivi suomennetaan useimmiten inessiivillä, mutta lisäksi melko usein 

myös adessiivilla, koska liettuassa ei tehdä eroa sisä- ja ulkosijainnin suhteen. 

Postpositionaalisista lokatiiveista monet ovat adverbeja, tosin illatiiveista puolet adverbeja, 

puolet nomineja.  

Tutkielma koostuu kahdeksasta luvusta. Johdannossa esitellään tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymykset. Toisessa luvussa käydään läpi tutkimuksen taustaa ja tärkeimpiä 

käsitteitä. Työn kolmannessa luvussa esitellään tutkimusaineisto ja ‑menetelmä. Koska tässä 

tutkielmassa verrataan liettuan- ja suomenkielisiä sijainnin ja suunnan ilmauksia, molempien 

kielten sijajärjestelmään luodaan katsaus. Neljännessä luvussa tarkastellaan suomen kielen 

paikallissijojen käyttöä, viidennessä liettuan nykyisessä yleiskielessä käytettävän lokatiivin ja 

postpositionaalisen lokatiivin muodostamista ja käyttöä. Viidennessä luvussa tarkastellaan 

myös tämän työn kannalta merkittävimpiä liettuan prepositioita ja adverbeja, joita nykykielessä 

käytetään ilmaisemaan sijaintia ja suuntaa. Kuudennessa luvussa esitetään analysoidut 

tutkimustulokset ja seitsemännessä tehdään yhteenveto tutkimustuloksista, tarkastellaan 

tutkimuksen aikana esiin tulleita haasteita ja lisätutkimuksen kohteita. Kahdeksannessa luvussa 

on työn liettuankielinen tiivistelmä.  
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET  

Kielihistoriallisten muutosten myötä myös liettuan lokatiivi muuttui ja kieleen muodostui 

lokatiivisia sijoja, joilla ilmaistiin sijaintia tai suuntaa. Liettuan eri ajanjaksoina esiintyneitä 

lokatiivisia muotoja tutkitaan tässä työssä liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivin ohella. Sen 

vuoksi luvussa 2.1 esitellään lyhyesti liettuan lokatiivisiin muotoihin liittyvää kielihistoriaa. 

Luvussa 2.2 määritellään työssä käytettyjä liettuan lokatiivisiin muotoihin yhteydessä olevia 

käsitteitä. Liettuan postpositionaalisiin lokatiiveihin liittyy suffixaufnahme, joka puhuu 

useammasta peräkkäisestä suffiksista sijapäätteitä muodostettaessa. Tästä kirjoitetaan lyhyesti 

luvussa 2.3.  

2.1 Liettuan kielihistoriallisista muutoksista 

Ikivanhasta indoeurooppalaisesta lokatiivista liettuassa on Zigmas Zinkevičiuksen (1980: 253) 

mukaan jäljellä enää jäänteitä. Nämä ovat yksittäisiä liettuan yksikkö- tai kaksikkomuotoja, 

joita pidetään kielessä nykyään adverbeina, kuten namie ’kotona’. Liettualaisissa vanhoissa 

teksteissä ja murteissa esiintyy joskus myös tämän indoeurooppalaista perua olevan lokatiivin 

monikkomuotoja, esimerkiksi akisu, nyk. akyse ’silmissä’. (Emt.) Esikirjalliseen liettuan 

kieleen oli kuitenkin alkanut muodostua myös sijaintia ja suuntaa ilmaisevia  

POSTPOSITIONAALISIA LOKATIIVEJA (Zinkevičius 1980: 253–254). Postpositionaalisia 

lokatiivisia muotoja oli neljä ja niitä nimitettiin INESSIIVIKSI, ILLATIIVIKSI, ADESSIIVIKSI ja 

ALLATIIVIKSI. Niiden muodostamista ja käyttöä esitellään tarkemmin työn luvussa 5.2.  

Tarkkaa ajankohtaa postpositionaalisten lokatiivimuotojen ilmaantumisesta liettuan kieleen ei 

voida määrittää, mutta sekä Zinkevičius (1982: 38) että Dini (2014: 438) arvioivat niiden 

ilmestyneen liettuaan esibalttilaisen kielen ajanjaksolla tai mahdollisesti vasta myöhemmin, 

länsi- ja itä‑balttilaisten kielten eriydyttyä toisistaan. Tämän eriytymisen katsotaan tapahtuneen 

noin 600-luvulla aaj. (Junttila 2020: 18).  Yleisesti ollaan sitä mieltä, että postpositionaalisten 

lokatiivien yksikkömuodot olivat, vaikkakin eri aikoina, muotoutuneet ja vakiintuneet kieleen 

ennen ensimmäisiä painettuja liettuankielisiä tekstejä (Zinkevičius 1982: 38, Dini 2014: 437). 

Postpotionaalisten illatiivin ja allatiivin monikkomuodot olivat Zinkevičiuksen (1982: 38) 

mukaan tuolloin pysyviä. Sen sijaan inessiivin ja adessiivin monikkomuotojen kehitykseen ja 

vakiintumiseen vaikutti liettuassa indoeurooppalaista perua olevan lokatiivin monikon 
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‑su‑päätteen ja muiden päätevarianttien esiintyminen (emt). Monikkomuotojen kehittymisestä 

ja muodostumisesta ollaan kuitenkin erimielisiä.  

On ajateltu, että postpositionaaliset lokatiivit olisivat tulleet balttilaisiin kieliin 

itämerensuomalaisten kielten vaikutuksesta, mutta Dinin (2014: 438) mukaan viime aikoina on 

esitetty myös toisenlaisia johtopäätöksiä. Babaev (2009: § 4) arvelee mahdollisten 

itämerensuomalaisten ja balttilaisten kielikontaktien takia olevan olettavaa, että 

postpositionaalisia lokatiiveja esiintyisi myös muinaispreussin ja latvian kielessä. Hill 

(2020: 206–207) ja Dini (2014: 438) kirjoittavat vanhassa kirjalatviassakin esiintyvän jäänteitä 

illatiivista, mutta toteavat tutkimustulosten olevan toistaiseksi riittämättömiä. Yksimielisyyttä 

postpositionaalisten lokatiivien mahdollisesta esiintymisestä latviassa ei kuitenkaan tutkijoiden 

kesken ole. Rosinas (2000: 173) on puolestaan sitä mieltä, että postpositionaalisia lokatiiveja 

on saattanutkin olla muissa balttilaisissa kielissä ja mainitsee Dinin (2000: 320, 2014: 438) 

tavoin aikaisempia tutkimuksia aiheesta. Babaev arvelee itämerensuomalaisten heimojen 

asutusta olleen esihistoriallisena aikana myös itäisen Liettuan alueella, jolloin 

itämerensuomalaisten kielten vaikutus liettuaan olisi ymmärrettävämpää (2009: § 4). Tutkijat 

ovat kuitenkin erimielisiä postpositionaalisten lokatiivien ilmestymiseen vaikuttaneista 

seikoista ja muista postpositionaalisiin lokatiiveihin liittyvistä  yksityiskohdista. 

2.2 Liettuan postpositionaaliset lokatiivit ja nykyisen yleiskielen lokatiivi  

Tässä tutkielmassa liettuan postpositionaalisista lokatiiveista puhuttaessa tarkoitetaan edellä 

mainittuja, liettuan kielihistoriallisten muutosten myötä kieleen muodostuneita 

postpositionaalista illatiivia, adessiivia ja allatiivia. Zinkevičius (1980: 263) ja Žilinskaitė 

(2004: 33) kirjoittavat liettuan kielen kehityksestä, missä kieli muuttui postpositionaalisen 

rakenteen kautta hetkellisesti analyyttisemmasta synteettisempään suuntaan. Tätä ilmiötä on 

kuvattu luvussa 5.2, jossa on annettu myös esimerkkejä postpositionaalisten lokatiivien 

muodostamisesta. Myöhemmin prepositioiden yleistyessä analyyttiset piirteet syrjäyttivät 

jälleen kielessä esiintyneen synteettisyyden (Zinkevičius 1980: 263). Myös Dini (2014: 438) 

toteaa postpositionaalisten lokatiivien alkaneen kadota kielestä melko nopeasti – jo 

1700‑luvulle tultaessa.  

Liettuan kielihistoriallisten muutosten vaikutus eri postpositionaalisiin lokatiiveihin erosi 

jossain määrin eri lokatiivisten muotojen ja Liettuan alueiden osalta (Zinkevičius 
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1980: 253– 255, 259, 261). Postpositionaalisen inessiivin kohdalla muutokset poikkesivat 

muista postpositionaalisista muodoista. Postpositionaalinen inessiivi jatkoi liettuassa ensin 

ikivanhaa indoeurooppalaista perua olevaa lokatiivia. Myöhemmin se oli liettuan nykyiseen 

yleiskieleen muodostuneen lokatiivin perustana. (Zinkevičius 1980: 254.) Tässä tutkielmassa 

tai sen aineistossa ei esiinny postpositionaalista inessiiviä, vaan sitä jatkavaa lokatiivia, toisin 

sanoen liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivia. Sitä nimitetään tässä työssä LOKATIIVIKSI. 

Siihen saatetaan selvyyden vuoksi kutsua työssä myös tarkentavasti liettuan nykyisen 

yleiskielen lokatiiviksi tai liettuan nykyisessa yleiskielessä käytetyksi lokatiiviksi. Tästä 

liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivista kirjoitetaan tarkemmin luvussa 5.1.  

Liettuan lokatiivisiin muotoihin liittyvien käsitteiden määritteleminen ja nimeäminen on jossain 

määrin haasteellista siksi, että aiheesta puhutaan myös hiukan epätarkasti. Liettuan kielen 

tietosanakirjan (liet. Lietuvių kalbos enciklopedija, jäljempänä LKE) mukaan liettuan 

postpositionaalisista lokatiiveista inessiivi esiintyy nykypäivän puhutussa kielessä ja sitä 

nimitetään lokatiiviksi (LKE 1999: s.v. vietininkas). Kuten jo edellä todettiin, 

postpositionaalinen inessiivi ei tarkalleen ottaen sellaisena esiinny nykypäivän kielessä, vaan 

se muuttui edelleen kielihistoriallisten muutosten johdosta. Sen vuoksi onkin täsmällisempää 

sanoa, että liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivi jatkaa postpositionaalista inessiiviä. 

Zinkevičius (1980: 253–  254) kirjoittaa: ”Postpositionaalisista lokatiiveista näihin päiviin on 

säilynyt parhaiten yksi, jonka muotoja näemme taivutusparadigmoissa ja jota nimitämme 

yksinkertaisesti lokatiiviksi”. Mainittuaan tämän jälkeen, että postpositionaalista inessiiviä 

kutsuttiin usein lokatiiviksi (emt. 254), hän kuitenkin puhuu myöhemmin johdonmukaisesti 

inessiivistä. 

2.3 Suffixaufnahme 

Suffixaufnahme on ilmiö, jossa sanoja taivutettaessa uutta merkitsevä sijamuoto voidaan 

muodostaa liittämällä sanaan useampia peräkkäisiä sijapäätteitä. Marcus Kracht (2002) 

kirjoittaa, että suffixaufnahme on vasta viime aikoina kiinnittänyt huomiota muodollisten 

kieliteorioiden keskuudessa. Suffixaufnahmessa rekursiivisuutta eli yleensä syntaktisissa 
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ilmiöissä havaittua saman rakenteen toistumista voidaan havaita myös morfologiassa (emt). 

Kracht on tutkinut ilmiötä myös suomen kielessä.  

Synteettisten kielten ominaisuus lisätä useita morfeemeja sanan loppuun ei ole tyypillinen 

liettualle. Zinkevičiuksen (1980: 263) mukaan kahden peräkkäisen sijapäätteensä vuoksi 

liettuan postpositionaaliset lokatiivit eivät ole kielen sijajärjestelmän varsinaisia sijamuotoja, 

koska ne ovat muodostuneet toisten sijapäätteiden avulla kielen alkuperäisistä ja siten 

vanhemmista sijamuodoista. Sen vuoksi niitä myös nimitetään postpositionaaliksi lokatiiveiksi.  

Vaikka ne nykyisen liettuan kielen näkökulmasta tarkasteltuna ovatkin vanhempia, kielestä 

suurelta osin kadonneita muotoja, ne ovat kuitenkin uudempaa kielenainesta. (Emt.) 

Suffixaufnahmen perusteella liettuan postpositionaalisia lokatiiveja voidaan pitää varsinaisina 

sijamuotoina. Zinkevičiuksen (1980: 263) mukaan perinnettä, jossa postpositionaalisia 

lokatiiveja ei pidetä liettuan varsinaisina sijamuotoina, on liettualaisessa kielihistoriassa 

jatkettu 1600‑luvulla ensimmäisen liettuan kieliopin kirjoittajan Daniel Kleinin periaatteista 

lähtien. Postpositionaalisia lokatiiveja on nimitetty myös toisin, kuten tekevät Babaev (2009) 

ja Liukkonen (1992) puhuessaan sekundaarisista postpositionaaleista. Zinkevičiuksen lisäksi 

valtaosa aiheen tutkijoista, kuten Dini (2000, 2014) Gelumbeckaitė (1997), Kavaliūnaitė 

(2003), Rosinas (2000) ja Žilinskaitė (2007, 2010, 2012), käyttää kuitenkin nimitystä 

postpositionaaliset lokatiivit. Tässä työssä liettualaisen kieliopin perinteen vuoksi tehdään 

myös samoin.   
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

Tässä tutkimuksessa vertailtiin liettuan lokatiivisia muotoja ja niiden suomennosvastineita. 

Yksi tutkimuskysymyksistä oli, esiintyykö liettuassa edelleen postpositionaalisia illatiiveja ja 

jos esiintyy, niin kuinka paljon. Lähteiden (Zinkevičius 1980: 255, VLE 1999: 704) mukaan 

illatiivia käytetään edelleen kaunokirjallisuudessa. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, 

millaisia suomenosvastineita liettuan postpositionaalisella illatiivilla mahdollisesti on. 

Tutkimuksen toteuttamiseksi valittiin paralleelikorpus, jotta alkuperäistä liettuankielistä tekstiä 

voitaisiin verrata sen suomennokseen. Liettuankielistä kaunokirjallisuutta on suomennettu 

erittäin vähän, minkä vuoksi valinnanmahdollisuudet olivat rajalliset.  Tutkimusote oli 

kontrastiivinen, koska tavoitteena oli vertailla sijainnin ja suunnan ilmauksia liettuan ja suomen 

nykykielessä.  

3.1 Dalia Grinkevičiūtė: Lietuviai prie Laptevų jūros 

Dalia Grinkevičiūtėn teos Lietuviai prie Laptevų jūros (suom. Liettualaiset Laptevin meren 

rannalla) julkaistiin vuonna 2012 ja suomennettiin vuonna 2016 nimellä Dalian kirja. Se oli 

yksi harvoista ja lisäksi uusin suomennettu liettualainen kaunokirjallinen teos tätä tutkimusta 

aloitettaessa, minkä vuoksi se valittiin tutkimuksen aineistoksi. Dalia Grinkevičiūtėn perhe oli 

ensimmäisten karkotettujen joukossa ja päätyi Jäämerelle Lenajoen suistoon. Lietuviai prie 

Laptevų jūros kertoo 14‑vuotiaan liettualaistytön kokemuksista pakkotyöleirillä kesällä 1941 ja 

sitä seuraavan vuoden aikana. Liettualaisten henkilökohtaisia Siperian karkotusten kokemuksia 

ja silminnäkijäkertomuksia on tallennettu kirjalliseen muotoon hyvin vähän. Siksi teos on 

kulttuurisesti merkittävä, ja sen suomennoksenkin merkitys on huomattava.  

Päiväkirjanomaisen teoksen teksti on kirjoitettua puhekieltä ja kieli on lähellä nykyistä puhuttua 

liettuaa. Tämä oli yksi kriteereistä aineistoa valittaessa. Liettuan postpositionaaliset lokatiivit 

ilmestyivät kieleen jo esikirjallisena aikana ja niitä esiintyy eniten vanhassa kirjaliettuassa. 

Kerätyn tutkimusaineiston tulee edustaa tutkittavaa kohdetta mahdollisimman hyvin (Laippala 

& Palander-Collin 2020: 469–470), ja tästä näkökulmasta katsottuna vanha kirjaliettua tarjoaa 

eniten mahdollisuuksia postpositionaalisten lokatiivien tutkimiseen. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli kuitenkin tutkia liettuan lokatiivisia muotoja nykyään käytetyssä liettuan 
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kielessä, minkä vuoksi tutkimusaineistoksi valittiin uudempaa liettualaista kirjallisuutta 

edustava teos. 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Urpo Nikanne ja Geda Paulsen (2020: 759) kirjoittavat kielten keskinäisten kieliopillisten 

erojen ja yhtäläisyyksien vertailun olevan laajimmillaan typologista tutkimusta. 

Kontrastiivinen kielentutkimus on sitä kapea-alaisempi näkökulma kahden kielen 

vertailemiseksi ja sen tavoitteena on tutkia yleensä kahden kielen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä 

jonakin tiettynä samana ajanjaksona havaittavina ilmiöinä (emt). Tällä perusteella 

kontrastiivinen kielentutkimus oli tähän tutkimukseen sopiva näkökulma.  

Aineistosta analysoitiin ensin yksitellen kaikki tekstin erilaiset liettuan lokatiivimuotoiset 

saneet, niin nykyisen yleiskielen mukaiset lokatiivit kuin postpositionaalisetkin lokatiivit, ja 

niiden suomennosvastineet. Kaikki liettuankieliset lokatiiviset saneet laskettiin ja eriteltiin 

oman sanaluokkansa mukaan. Aineistossa mahdollisesti esiintyvistä postpositionaalisista 

illatiiveista haluttiin selvittää, kuinka monta niitä esiintyy ja paljonko niiden joukossa on 

nomineja oletettujen adverbien lisäksi. Liettuankielisiä saneita oli 746. 

Aineistoa tarkasteltiin ennen kaikkea ilmausten näkökulmasta. Ilmauksella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa substantiivilauseketta. Ison Suomen Kieliopin mukaan substantiivilausekkeessa 

”substantiivi muodostaa lausekkeen joko yksin tai erityyppisten laajennusten kanssa, jollaisia 

ovat esimerkiksi kongruoiva pronomini tai adjektiivilauseke” (VISK v.s. substantiivilauseke) 

ja mainitsee esimerkkeinä tytön kirja ja usko huomiseen. Ilmaukset saattoivat tässä 

tutkimuksessa olla myös substantiivilausekkeen tavoin toimivia adjektiivi-, numeraali- tai 

pronominilausekkeita tai adverbilausekkeita. Ilmauksia esiintyi aineistossa kaikkiaan 604. 

Niiden vastineet suomen eri paikallissijoissa analysoitiin ja niistä annettiin tutkimustuloksissa 

esimerkkejä.  

Tulokset jaettiin tapauksiin, joissa liettuan- ja suomenkielisissä ilmauksissa osoitettu sijainti tai 

suunta ilmaistiin samalla tai eri tavalla nimetyillä kieliopillisilla elementeillä. Kieliopilliset 

elementit olivat paikallissijoja ja adverbeja. Niissä tapauksissa, joissa liettuankielisten 

ilmausten vastineet oli suomennettu muutoin kuin käyttämällä suomen paikallissijoja tai 
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adverbeja, tulokset laskettiin, mutta mahdollisia käännösvastineita ei analysoitu, koska 

kyseessä ei ollut käännöstieteen alan tutkimus. Tuloksissa oli myös tapauksia, joissa 

liettuankielisen sijainnin tai suunnan ilmausta ei ollut nähtävissä kyseisessä suomennoksessa 

lainkaan. Tällaiset tapaukset esitettiin omana joukkonaan niiden tulosten ryhmässä, jossa 

liettuan- ja suomenkielisten sijainnin tai suunnan ilmausten nimitykset eivät vastanneet 

toisiaan.  

Useat aineiston erilaisista lokatiivimuotoisista ilmauksista olivat adverbilausekkeita ja niitä 

tutkittiin hiukan toisin. Liettuankieliset adverbit luokiteltiin sen mukaan, olivatko ne 

morfologiselta muodoltaan liettuan nykyisen yleiskielen lokatiiveja vai postpositionaalisia 

lokatiiveja. Aineiston suomennosvastineissakin esiintyneitä adverbeja tarkasteltiin eri tavalla 

kuin nomineja. Adverbien ollessa taipumattomia tai vain vajaasti taipuvia kielen aineksia niitä 

vertailtaessa voitiin ottaa huomioon ainoastaan semanttiset seikat.  

Tutkimuksessa analysoitiin sekä liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivia että postpositionaalisia 

lokatiiveja. Koska postpositionaalisten lokatiivien päätteet ovat edelleen nähtävissä, vaikka 

valtaosaa näistä muodoista pidetäänkin nykyisen yleiskielen mukaan adverbeina (kts. luvut 5.2 

ja 5.3), aineiston analyysissä jaoteltiin alkuperäiset ilmaukset ja niiden suomennosvastineet 

samannimisten sijamuotojen ja niiden morfologisten päätteiden mukaan. Tästä seurasi, että 

tuloksia esitettäessä liettuan nykykielen lokatiivia vastaavaksi morfologiseksi päätteeksi 

valittiin suomen inessiivi.  
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4. SIJAINTI JA SUUNTA SUOMEN KIELESSÄ – PAIKALLISSIJAT 

Koska tässä tutkielmassa verrataan liettuan- ja suomenkielisiä sijainnin ja suunnan ilmauksia 

toisiinsa, molempien kielten sijajärjestelmään luodaan katsaus. Tässä luvussa esitellään lyhyesti 

suomen paikallissijojen käytön periaatteita.   

Suomen kielessä sijaintia ja suuntaa ilmaistaan paikallissijoilla. Ison suomen kieliopin mukaan 

(VISK § 1235) varsinaisia paikallissijoja ovat inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, ablatiivi ja 

allatiivi. Paikallissijat voidaan jaotella staattisiin, pysyvää paikallaan oloa ilmaiseviin 

OLOSIJOIHIN ja dynaamisiin, liikkeen ilmaisemista liittyviin SUUNTASIJOIHIN. Olosijoihin 

kuuluvat inessiivi ja adessiivi, suuntasijoihin puolestaan erosijat elatiivi ja ablatiivi sekä 

tulosijat illatiivi ja allatiivi. Inessiivin ja adessiivin avulla ilmaistaan jonkun tai jonkin olevan 

jossakin paikassa, tilassa tai jonkun hallussa. Elatiivin ja ablatiivin keinoin ilmaistaan jonkun 

tai jonkin siirtyvän pois jostakin paikasta tai tilasta tai jonkun hallusta, kun taas illatiivin ja 

allatiivin avulla jonkun tai jonkin siirtyvän johonkin paikkaan tai tilaan tai jonkun haltuun. 

(emt.) 

Taulukossa 1 on esitetty sanan talo taivutus suomen paikallissijoissa. Taivutusmuotojen 

yhteydessä on annettu niiden liettuan nykyisen yleiskielen käännökset. Taulukosta on 

nähtävissä, että monet suomen taivutusmuodoista käännetään nykyään liettuaksi prepositioita 

käyttäen. Liettuan prepositioista kirjoitetaan lisää työn luvussa 5.3. Liettuankielinen käännös 

suomen inessiiville talossa on liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivi (kts. Taulukko 1.). 

Taulukko 1. Sanan talo taivutus suomen paikallissijoissa ja taivutusmuotojen vastineet 

liettuan nykyisellä yleiskielellä. 

 Yksikkö Monikko 

Nominatiivi talo (lt. namas) talo-t (lt. namai) 

Inessiivi talo-ssa (lt. name) talo-i-ssa (lt. namuose) 

Elatiivi talo-sta (lt. iš namo) talo-i-sta (lt. iš namų) 

lllatiivi talo-on (lt. į namą) talo-i-hin (lt. į namus) 

Adessiivi talo-lla (lt. prie namo) talo-i-lla (lt. prie namų) 

Ablatiivi talo-lta (lt. nuo namo) talo-i-lta (lt. nuo namų) 

Allatiivi talo-lle (lt. į vietą prie namo) talo-i-lle (lt. į vietą prie namų) 
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Liettuan postpositionaalisilla lokatiiveilla ilmaistiin myös sijaintia ja suuntaa. Sijamuotoja 

nimitettiin samoin kuin suomessa inessiiviksi, illatiiviksi, adessiiviksi ja allatiiviksi. Liettuan 

postpositionaalisista lokatiiveista kirjoitetaan tämän työn luvussa 5.2, jossa on esitetty myös 

niiden taivutusmuodot.  

Varsinaiset paikallissijat on tapana jakaa myös SISÄ- ja ULKOPAIKALLISSIJOIHIN sen mukaan, 

miten niitä tyypillisesti käytetään. Sisäpaikallissijoja ovat inessiivi, elatiivi ja illatiivi ja 

ulkopaikallissijoja adessiivi, ablatiivi ja allatiivi. Iso suomen kielioppi kirjoittaa (VISK § 1239) 

sisäpaikallissijoista seuraavasti: ”Sisäpaikallissijoilla ilmaistaan tyypillisesti sijaintia rajatun 

tilan sisäpuolella, konkreettisten reunojen tai epämääräisten tai osittaistenkin rajojen 

ympäröimänä sekä siirtymistä tuollaisten rajojen sisälle tai sieltä pois”. Se myös lisää, että 

tällaisessa tapauksessa kyseisellä tilalla on oltava jonkinlainen sisäpuoli. Sisäpaikallissijoilla 

ilmaistaan lisäksi olemista kiinteässä yhteydessä johonkin, suuntaa siihen tai siitä pois, 

kosketuskohtaa tai kiinteää äärellä olemista. Tällaisia esimerkkejä ovat kengät jalassa ja 

hotellihuoneen katossa. (Emt.) 

 

Ulkopaikallissijoilla puolestaan osoitetaan sijaintia jonkin kohteen ulko- tai yläpinnalla, 

siirtymistä tuollaiselle pinnalle tai siitä pois. Ison suomen kieliopin mukaan (VISK § 1240) 

käytettäessä ulkopaikallissijaa sijainnin ilmaisemiseen jollakin pinnalla edellytetään yleensä, 

että kohteella on käyttötehtävältään vakiintunut ylä- tai ulkopinta. Ulkopaikallissijat ilmaisevat 

myös sijaintia jonkin tai jonkun läheisyydessä tai luona, äärellä tai jollain alueella, kuten 

kioskilla, kaupalla, näkötornilla (emt). 

 

Nimensä mukaisesti paikallissijat ilmaisevat pääasiallisesti paikallisuutta, vaikka niillä on 

monia muitakin tehtäviä. Niitä voidaan käyttää muun muassa ajan tai välineen ilmaisemisessa: 

illalla, junalla. (VISK § 1235.)  Omistamista ja erilaisia suhteita, joilla osoitetaan kuulumista 

johonkin joukkoon, ilmaistaan myös paikallissijoilla. Tunnusomainen omistamista ilmaiseva 

sijamuoto on adessiivi, kuten Lapsella on oma kännykkä. (VISK § 1247.)  Sisä- ja 

ulkopaikallissijan valinnalla voidaan myös tehdä ero tarkoitteen elollisuuden tai elottomuuden 

välillä, niin kuin lauseissa Hänellä on avain ja Ovessa on avain (VISK § 1238). 
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Kielitoimiston Kielioppioppaan (2017: 88, jäljempänä KK) mukaisessa taulukossa 2 ilmenee 

paikallissijojen käyttö laajemminkin kuin vain sijainnin tai suunnan ilmauksina. Myös liettuan 

lokatiivilla voidaan ilmaista sijainnin lisäksi muun muassa aikaa (kts. luku 5.1). 

Taulukko 2. Sisä- ja ulkopaikallissijaparit Kielitoimiston kielioppioppaan (2017: 88) 

mukaan. 

 SISÄPAIKALLISSIJA ULKOPAIKALLISSIJA 

Missä? Milloin? 

Kenellä? Millä? 

inessiivi 

talossa, elokuussa, hetkessä 

adessiivi 

sillalla, lapsella, illalla, lapiolla 

Mistä? Mistä alkaen? 

Milloin? Keneltä? 

elatiivi 

talosta, alkuviikosta 

ablatiivi 

sillalta, lapselta, kolmelta 

Mihin? Minne? Minne 

asti? Kenelle? 

illatiivi 

taloon, iltaan 

allatiivi 

sillalle, lapselle, ensi viikolle 

 

Suomen paikallissijojen käyttöön on niiden perusperiaatteiden lisäksi lukuisia melko 

yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden perusteella oikea muoto valitaan. Esimerkiksi konkreettisen 

sijainnin ollessa kyseessä sisä- ja ulkopaikallissijojen välinen valinta on merkityksellinen; 

joskus pelkkä sijamuoto ilmaisee esimerkiksi sen, millainen pinta puheena olevalla esineellä 

on. Esimerkkilauseessa Pappa istui lukemassa lempituolissaan henkilö istuu nojatuolissa, ja 

lauseessa Pappa istui lempituolillaan tasapintaisella tuolilla. (KK 2017: 89.) 

Toisaalta on myös tilanteita, joissa sijamuotoja voidaan käyttää samalla tavoin ilman 

merkityseroa. Jo se, mitä paikallissijojen käytöstä rakennusten yhteydessä sanotaan, osoittaa, 

kuinka laajoja säännöt ovat: Rakennusten sisätiloista puhuttaessa niiden nimet taivutetaan 

sisäpaikallissijoissa (vierailu Eduskuntatalossa), kun taas sen pihapiirin tai lähialueen ollessa 

kyseessä käytetään ulkopaikallissijaa (mielenosoitus Eduskuntatalolla). Jos rakennuksen 

sisätilat ovat muussa kuin varsinaisessa tehtävässään, valitaan ulkopaikallissija 

(kamarimusiikkia Kaupungintalolla); joissakin tapauksissa sisä- ja ulkopaikallissijaa voidaan 

myös käyttää ilman merkityseroa (kokeilu poliisi- ja oikeustalossa – vedenjakelukatkoksia 

poliisi- ja oikeustalolla). Joskus taas ulkopaikallissija on vakiintunut (Kalastajatorpalle 

kokoontuu tuhat asianajajaa). Myös lauseissa Kävimme eilen sienessä ja Kiväärit paukkuivat 

hirvimetsällä ilmenee vakiintuneen sijamuodon käyttö. (KK 2017: 89–90.)  

Paikallissijat ovat yleisiä myös monissa rektioissa, joissa ei lainkaan ilmaista konkreettisesti 

sijaintia tai sen suuntaa. Kielitoimiston kielioppiopas (2017: 99) kirjoittaa seuraavasti verbistä 
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toipua, joka vaatii aina elatiivin: ”Alun perin sijamuoto voisikin juontua konkreettisemmin 

kyseisen verbin merkityksestä (esim. toipua sairaudesta: ’siirtyä pois sairauden tilasta’, vrt. 

lähteä talosta)”. Nykykielen näkökulmasta ei voida aina selittää, miksi jokin sana vaatii 

seurakseen tietyn sijamuodon, ja tällaisia esimerkkejä voidaan pitää eräänlaisina kielellisinä 

kivettyminä (emt). Myös Ison suomen kieliopin mukaan suuntasijoja käytetään paikan 

ilmauksissa sellaisissa tapauksissa, joissa ei ole kyseessä liike lähtöpaikasta tulopaikkaan. 

Tällöin tulo- tai erosijalla voidaan ilmaista muun muassa kokijan, puhujan tai havaitsijan 

näkökulmaa asiaan tai hänen kokemaansa siirtymistä, kuten Meillä ei ole enää talvea ja sitä 

etsitään joko Alpeilta tai Pohjoismaista tai Jätin pesukoneen kylpyhuoneeseen pauhaamaan ja 

lähdin kirjoittamaan. (VISK § 1236.) 

Yleisesti suomen paikallissijoista voidaan sanoa, että niiden käyttöön ei ole aina yksiselitteisiä 

sääntöjä. Ilmaisumahdollisuuksia lisäävät suomessa genetiivi- ja adpositiorakenteet 

(KK 2017: 99, VISK § 1240) sekä ilmaukset infinitiivirakenteiden tai sivulauseiden avulla 

(KK 2017: 99). Tämän tutkimuksen aineisto kuvastaa osaltaan eri sijamuotojen ja muiden 

erilaisten mahdollisten rakenteiden käyttöä suomen kielessä. 
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5. SIJAINTI JA SUUNTA LIETTUAN KIELESSÄ  

Liettuassa sijaintia ilmaistaan pääasiallisesti nykyisen yleiskielen lokatiivilla, mutta myös 

instrumentaalilla, prepositiorakenteilla, adverbeilla, joskus harvoin nominatiivilla (Valeckienė 

1998: 65) tai sivulauserakenteilla (Ramonienė & Pribušauskaitė 2008: 211). Kuten todettua, 

liettuassa oli aiemmin useampia lokatiivisia muotoja, jotka sisälsivät suunnan merkityksiä. 

Näistä kirjoitetaan tämän työn alaluvussa 5.2. Adverbeja ja joitakin prepositioita esitellään 

myös lyhyesti myöhemmin alaluvussa 5.3. Sen lisäksi, että nykyään ne ovat keinoja osoittaa 

sijaintia ja suuntaa, niillä on kielihistoriallinen yhteys liettuan postpositionaalisiin lokatiiveihin. 

Sijaintia tai liikkeen suuntaa kuvaavien verbien etuliitteiden tarkastelu on rajattu tämän työn 

ulkopuolelle.  

5.1 Liettuan nykyisessä yleiskielessä käytetty lokatiivi  

Substantiivien taivutuksessa liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivi vastaa kysymykseen kur? 

kame? ’missä?’ ja ilmaisee sijaintia. Tätä kuvaa sen liettuankielinen nimityskin, vietininkas, 

joka on johdettu sanasta vieta ’paikka’. Lisäksi lokatiivilla voidaan ilmaista aikaa ja joissakin 

harvinaisissa tapauksissa määrää ja tapaa. Myös joidenkin verbien rektiot edellyttävät 

lokatiivia. Lokatiivi osoittaa tietyn alueen tai rajatun tilan, kuten esimerkkilauseissa Vaikai 

lakstė kieme ’Lapset juoksentelivat pihassa’, Akyse švietė viltis ’Silmissä loisti toivo’. 

Lokatiivilla voidaan myös ilmaista abstraktein substantiivein sijainnin suuntaa tai ympäristöä, 

jossa jokin on tai tapahtuu tai tapahtumaan osallistumista, esimerkiksi Aš dar šokau jo vestuvėse 

’Tanssin jo hänen häissään’. (Valeckienė 1998: 56.) Ramonienė ja Pribušauskaitė 

(2008: 212– 213) määrittelevät lokatiivin kolmiulotteisen kohteen sisällä, yleisessä paikassa tai 

tilassa olemiseksi sekä kohteen pinnalla, tasaisella pinnalla tai tietyllä alueella sijaitsemiseksi.  

Liettuan kielen substantiivit ovat joko maskuliineja tai feminiinejä ja ne jakautuvat viiteen eri 

deklinaatioon päätteidensä mukaan. Lokatiivin pääte voi liettuassa olla 

yksikössä -e, -yje, -(i)oje, -ėje tai -(i)uje ja monikossa -(i)uose, -yse, -ose tai -ėse. Substantiivien 

taivutus voidaan esittää perinteisen taivutusdeklinaatiojärjestelmän rinnalla akateemisen 

tradition mukaisesti sanavartaloihin perustuvilla taivutusparadigmoilla. Taulukossa 3 esitellään 

substantiivien taivutus nominatiivissa ja lokatiivissa Valeckienėa mukaellen (1998: 321–327). 

Perussanavartaloita on kuusi: (i)a-, (i)o-, ė-, (i)u- ja i- sekä konsonanttivartalot, ja paradigmoja 
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14. Saman vartalon kova- ja pehmeäpäätteiset substantiivit on taivutettu omissa 

paradigmoissaan, joista jotkut jakautuvat edelleen alakategorioihin. i-vartalon maskuliinit ja 

feminiinit sekä erilaiset konsonanttivartalot on esitetty oman sanavartalotyypin edustajina. 

Paradigmat on numeroitu vartalotyyppien yhteydessä. Paradigmoissa 1–3, 8–10, 12 ja 14 

esitetään maskuliinisukuisten substantiivien taivutus ja paradigmoissa 4–7, 11 ja 13 

feminiinien. Taivutusparadigmojen väliset erot, joita nominatiivi- ja lokatiivimuodoista ei 

ilmene, tulevat esiin muissa sijamuodoissa.   

Taulukko 3. Lokatiivin taivutus sanavartaloiden mukaan Valeckienėa mukaellen 

(1998: 321–327). 

 

a-vartalo ia1-vartalo ia2-vartalo 

1. p 2. p 3.a p 3.b p 

Yks. Nom. mišk-as kel-ias med-is griov-ys  

Yks. Lok. mišk-e kel-yj-e med-yj-e griov-yj-e 

Mon. Nom. mišk-ai kel-iai medž-iai griov-iai 

Mon. Lok. mišk-uose kel-iuose medž-iuose griov-iuose  

 

o-vartalo io1-vartalo io2-vartalo ė-vartalo  

4. p 5. p 6. p 7. p 

Yks. Nom. lent-a-ø valdž-ia-ø mart-i-ø gėl-ė-ø 

Yks. Lok. lent-oj-e valdž-ioj-e marč-ioj-e gėl-ėj-e  

Mon. Nom. lent-os valdž-ios marč-ios gėl-ės 

Mon. Lok. lent-ose  valdž-iose marč-iose gėl-ėse 

  

 u-vartalo iu-vartalo i1-vartalo i2-vartalo  

8. p 9. p 10. p 11. p  

Yks. Nom. turg-us vais-ius vag-is pil-is 

Yks. Lok. turg-uj-e vais-iuj-e vag-yj-e pil-yj-e 

Mon. Nom. turg-ūs vais-ius vag-ys pil-ys 

Mon. Lok. turg-uose vais-iuose vag-yse pil-yse 

 

 (e)n-vartalo  er-vartalo  es-vartalo 

 12. p  13. p  14. p  

Yks. Nom. vand-uo  dukt-ė  mėn-uo 

Yks. Lok. vand-en-yje  dukt-er-yje  mėn-es-yje 

Mon. Nom. vand-en-ys  dukt-er-ys  mėn-es-iai 

Mon. Lok.  vand-en-yse  dukt-er-yse  mėn-es-iuose 

 

Maskuliinit: miškas ’metsä’, kelias ’tie’, medis ’puu’, griovys ’raunio’, turgus ’tori’,  vaisius 

’hedelmä’, vagis ’varas’, vanduo ’vesi’, mėnuo ’kuukausi’ 

Feminiinit: lenta ’lauta’, valdžia ’valta’, marti ’miniä’, gėlė ’kukka’, pilis ’linna’, duktė ’tytär’ 
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Usein puhutussa kielessä kieliopilliset päätteet lyhenevät. Liettuan kielen yksikön lokatiivissa 

ilmiö näkyy muissa kuin a-vartaloisissa substantiiveissa, joiden lokatiivin pääte on jo valmiiksi 

vain yhden grafeemin mittainen. On tavallista, että pidempien lokatiivin päätteiden lopusta e, 

toisinaan myös sitä edeltävä j, häviää. Kieltä kirjoitettaessa suositellaan käytettävän täydellisiä 

muotoja.  

Jotkin liettuan verbien rektiot vaativat täydennykseltään lokatiivia. Tällaisia ovat esimerkiksi 

verbit pa(si)likti ’jäädä, jättää’  ja rasti ’löytää’. Verbi pasilikti ’jäädä’ vaatii liettuassa 

lokatiivin, suomessa puolestaan erosijan. Esimerkki verbistä palikti ’jäädä’ on 

tutkimusaineiston lause [38] Lietuvoj buvo palikęs / Hän oli jäänyt Liettuaan. Aineistossa 

esiintyi myös ilmaus [36] barake radau mamą / löysin äidin parakista, joka edellyttää 

täydennykseltään liettuassa lokatiivia, suomessa erosijaa (kts. luku 6.2). 

5.2 Historiallisten postpositionaalisten lokatiivien muodostaminen ja käyttö  

Kuten aiemmin on todettu, liettuaan oli muodostunut jo esikirjallisena aikana neljä 

postpositionaalista lokatiivia: inessiivi, illatiivi, adessiivi ja allatiivi. Postpositionaalisten 

lokatiivien muodostumisen vaiheessa kieli muuttui joksikin aikaa analyyttisestä 

synteettisempään suuntaan (Zinkevičius 1980: 263, Žilinskaitė 2004: 33). Tämä tarkoitti, että 

postpositionaalisessa asemassa tuolloin olleita liettuan adverbeja tai postpositioita agglutinoitui 

sijapäätteissä jo taipuneisiin sanoihin (Zinkevičius 1980: 263, Dini 2014: 438, Žilinskaitė 

2010: 5).  

Seuraavassa esitetään postpositionaalisten yksikön inessiivin, illatiivin, adessiivin ja allatiivin 

muodostaminen ǒ-vartaloisesta maskuliinisukuisesta substantiivista miškas ’metsä’. Liettuan 

postpositionaalinen inessiivi, joka jatkoi indoeurooppalaista perua olevaa lokatiivia *miškie, 

syntyi Zinkevičiuksen (1980: 253) mukaan välivaiheiden kautta siten, että vanhakantaisen 

lokatiivin muodon *miškie perään agglutinoitui ensin postpositio *en. Tämä pääte muuttui ajan 

kuluessa nasaalivokaaliksi, jota kuvataan grafeemilla ę *mišk-ę < *miškie + *en. Pääte 

denasaalistui kielihistoriallisten muutosten edetessä ja lyheni edelleen e:ksi mišk-e < *mišk-ę. 

Tätä postpositionaalista inessiiviä jatkaa liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivi. Myös 

postpositionaalinen adessiivi muodostui vanhasta indoeurooppalaista perua olevasta 
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lokatiivista päätteen -pi agglutinoituessa siihen: miškiepi  < *miškie + pi  (Zinkevičius 

1980: 259). Pääte -pi oli lyhentynyt muodosta *pie, joka puolestaan oli preposition prie 

variantti.  (Emt. 260). 

Postpositionaalinen illatiivi muodostui  akkusatiivista, jonka muotoon *miškan sulautui toinen 

pääte. Zinkevičius (1980: 255) kirjoittaa postpositionaalisen illatiivin muodostumiseen 

liittyvien seikkojen olevan kiistellympiä liettuan fonologisten kielihistoriallisten muutosten ja 

sanapainoihin liittyvien ratkaisemattomien kysymysten vuoksi. Hän esittää kuitenkin illatiiviin 

agglutinoituneen päätteen olleen todennäköisimmin *nā (akuutisti painotettu), jolloin illatiivin 

välivaiheen muoto *miškana olisi muodostunut elementtien *miškan + *nā (akuutisti 

painotettu) sulautuessa toisiinsa. Tämä muoto lyheni edelleen muotoon miškan. (Emt.) 

Postpositionaalinen allatiivi muodostui postposition pi sulautuessa genetiiviin miško, eli 

miškopi < miško + pi (Zinkevičius 1980: 262).  

Taulukossa 4 esitetään postpositionaalisten illatiivin, adessiivin ja allatiivin yksikkö- ja 

monikkomuodot Zinkevičiuksen mukaan (1980: 254, 258, 261). Allatiivia ei oletettavasti 

muodostettu ii̭ǒ-vartalosta, ja vaikka duaali oli keskiajalla vielä elävä liettuan kielessä, 

todennäköisesti postpositionaalisista lokatiiveista ei käytetty kuin yksikkö- ja monikkomuotoja 

(emt. 254, 261). 

Taulukko 4. Illatiivin, adessiivin ja allatiivin muodostaminen Zinkevičiuksen mukaan 

(1980: 254, 258, 261).  

 

 Yksikkö  Monikko 

Illatiivi:  

ǒ-vartalo miškan(a)  ’metsään’ miškuosna ’metsiin’  

ii̭ǒ-vartalo žodin(a)  žodžiuosna 

ā-vartalo šakon(a)  šakosna 

ē-vartalo upen(a)  upesna 

i-vartalo akin(a)  akysna 

u-vartalo turgun(a)  turguosna 

n-vartalo akmenin(a)  akmenysna 
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Adessiivi:    

ǒ-vartalo miškiep(i) ’metsällä’ miškuosemp(i) ’metsillä’ 

ii̭ǒ-vartalo žodip(i)  žodžiuosemp(i) 

ā-vartalo šakaip(i)  šakosemp(i) 

ē-vartalo upeip(i)  upesemp(i) 

i-vartalo akip(i)  akysemp(i) 

u-vartalo turgup(i))  turguosemp(i) 

n-vartalo akmenip(i)  akmenysemp(i)  

 

Allatiivi:  

ǒ-vartalo miškop(i) ’metsälle’ miškump(i) ’metsille’ 

ā-vartalo šakosp(i)  šakump(i) 

ē-vartalo upesp(i)  upiump(i) 

i-vartalo akiėsp(i)  akiump(i) 

u-vartalo turgausp(i)  turgump(i) 

n-vartalo akmenesp(i)  akmenump(i) 

  

(Zinkevičius 1980: 254-261. Eri kieliopit esittävät sanavartalot eri tavoin.) 

 

Maskuliinit: miškas ’metsä’ , žodis ’sana’, turgus ’tori’, akmuo ’kivi’ 

Feminiinit: šaka ’oksa’, upė ’joki’, akis ’silmä’  

Postpositionaalinen inessiivi kuvasi jossakin, jonkin sisässä, olemista. Illatiivi puolestaan 

osoitti liikkeen kohdistumista johonkin suuntaan, mutta sitä käytettiin toisinaan myös ajan 

ilmaisemiseen, kuten Kelinton dienon jis ateina? ’Monentenako päivänä hän saapuu?’. 

Illatiivilla voitiin ilmaista myös tapaa – Varlės vienan balsan kurkia ’Sammakot kurnuttavat 

yhteen ääneen’ ja pyrkimystä johonkin. (Zinkevičius 1980: 255.) 

Vielä 1500-luvulla postpositionaalisen illatiivin käyttö oli tavallista kaikkialla Liettuassa ja sitä 

esiintyi yleisesti sekä yksikössä että monikossa. Prepositiosta į akkusatiivirakenteen avulla 

muodostettu suunnan ilmaus alkoi syrjäyttää illatiivin käyttöä Länsi- ja Keski-Liettuan 

murteissa 1600-luvulta alkaen. Koska liettuan yleiskieli on luotu juuri Keski-Liettuassa 

puhutusta Ylämaan murteesta, illatiivin asema alkoi yleisestä puhutussa kielessä 

esiintymisestään huolimatta heiketä. Itä-Liettuan murteissa se kuitenkin säilyi elävämpänä. 

(Zinkevičius 1980: 255, 257–258.) 

Zinkevičius (1980: 255) kirjoittaa postpositionaalisen illatiivin nykypäiviin säilyneeseen 

käyttöön Itä-Liettuan murteissa liittyvän sen, että substantiivien lisäksi myös muita kielen osia 

kuten pronomineja ja adjektiiveja voidaan taivuttaa illatiivilla. Esimerkkilause tas geras miškas 
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’tuo hyvä metsä’ esiintyy muodossa tan geran miškan ’tuohon hyvään metsään’. Murrealueen 

erityisyys on, että illatiivin rinnalla käytetään į -preposition ja akkusatiivin rakennetta eri 

merkityksessä. Illatiivilla ilmaistaan kirjaimellisesti jonnekin (sisään) menemistä, ja 

į -prepositiorakennetta käyttämällä korostetaan suuntaa. Näin sanonnalla einu į mišką  

(itämurt. ainu in miškų) tarkoitetaan ’menen metsän suuntaan’, kun ’menen metsään’ ilmaistaan 

lauseella einu miškan. Lisäksi Zinkevičius huomauttaa, että ”illatiivista periytyneet adverbit 

ovat yleiskielessä tavallisia” ja mainitsee esimerkit laukan ’ulos’ ja šalin ’kauas’. (Emt.) 

 

Adessiivin käyttö oli yleisintä yksikössä ja useimmiten elollisten substantiivien ollessa 

kyseessä kuten žmonaip ’vaimolla’, ’vaimon luona’ tai arkliep ’hevosella’, ’hevosen luona’. 

Näinä päivinä adessiivia tavataan joillakin pienillä Valko-Venäjän murrealueilla. Adessiivi 

väistyi liettuasta vähitellen ’jonkun luona’ olemista tarkoittavien prie + genetiivi ja ihmisistä 

puhuttaessa pas + akkusatiivi -rakenteiden yleistyessä. Toisaalta adessiivi myös sulautui 

postpositionaaliseen inessiiviin kielihistoriallisten muutosten johdosta. Kieleen jäi 

postpositionaalisesta adessiivista vain yksittäisiä adverbeja, kuten šalip ’vierellä’. 

(Zinkevičius 1980, 259–260.)  

 

Zinkevičius mainitsee (1980: 261) myös allatiivia käytetyn useimmiten elollisten asioiden 

yhteydessä. Kuten adessiivi, allatiivikin oli laajalle – lähes koko Liettuan alueelle – levinnyt 

1500-luvulla. Vaikka allatiivi jäikin samojen edellä mainittujen levinneiden 

prepositioilmausten varjoon, siitä peräisin olevia adverbejä jäi kieleen runsaasti.  Tällaisia ovat 

muun muassa galop ’lopulta’, rudeniop ’syksyn tullen’, ’syksyllä’ ja velniop, jonka 

sananmukainen suomennos on ’pirulle’, ’pirun luo’ – suomen yleiskielessä käytetään ilmausta 

’helvettiin’. Allatiivia tavataan paitsi liettuan nykyisessä yleiskielessä adverbina myös joillakin 

Itä-Liettuan ja pienillä Valko-Venäjän murrealueilla (Zinkevičius 1980: 261–262). 

Kielitieteilijöillä on erilaisia näkemyksiä postpositionaalisten lokatiivien 

ilmestymisajankohdan lisäksi niiden muodostumisesta. Zinkevičius (1980: 196) ja Rosinas 

(2000: 178– 179) esittävät indoeurooppalaista perua olevan lokatiivin monikon ‑su‑päätteen 

kielihistoriallisesta kehityksestä omat käsityksensä, jotka ovat ristiriidassa keskenään. 

Zinkevičiuksen (1980: 196) mukaan postpositionaalisen inessiivin  monikon pääte muodostui 

postposition *en agglutinoituessa akkusatiivin monikon päätteeseen, kuten esimerkissä 

*šakās + *en ja lyheni vähitellen muotoon ‑se; šakose ’oksissa’. Rosinasin (2000: 178– 179) 
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mukaan postpositionaalisen inessiivin monikko muodostui inessiivin yksiköstä. Rosinas 

(2000: 181) on myös eri mieltä postpositionaalisen adessiivin yksikön muodostumisesta, johon 

hänen tutkimustensa mukaan vaikutti postpositionaalisen inessiivin sijasta datiivi. 

Žilinskaitė‑Šinkūnienė (2012: 33– 34) viittaa Rosinasin tutkimuksiin datiivin, 

postpositionaalisen adessiivin ja allatiivin yhteyksistä toisiinsa, joiden seurauksena adessiivin 

ja allatiivin väliset semanttiset erot olisivat pienentyneet. Žilinskaitė‑Šinkūnienė esittää, että 

tällaisia johtopäätöksiä ei hänen tutkimustensa perusteella voida tehdä (emt).  

Muun muassa Gelumbeckaitė (1997: 186), Žilinskaitė (2010: 5) ja Lauciutė (2006: 5) 

kirjoittavat, että postpositionaalisia lokatiiveja on perinteisesti pidetty paikan sijamuotoina, 

joita on tarkasteltu kahden ominaisuuden avulla. Toisaalta ne on erotettu suhteessa sijaintiin 

(inessiivi ja adessiivi) tai liikkeeseen (illatiivi ja allatiivi), toisaalta tekemisen tai tapahtumisen 

suhteen sisällä tai sisään (inessiivi ja illatiivi) tai ulkona ja ulos (adessiivi ja allatiivi) (emt). 

Kavaliūnaitė (2003: 1) toteaa lisäksi, että useita liettuan postpositionaalisia lokatiiveja koskevia 

seikkoja tulisi tarkastella kriittisesti uudelleen. Inessiivi ja adessiivi eroavat hänen 

näkemyksensä mukaan toisistaan vain elollisuuden ja elottomuuden perusteella, eivät sisä‑ ja 

ulkosijainnin suhteen, ja suuntaa ilmaisevista sijoistakin ainoastaan illatiivilla oli erityinen 

semanttinen sisältö tässä suhteessa (emt).  

Postpositionaalisen illatiivin käytöstä on käyty keskustelua myös liettuan nykyisen yleiskielen 

osalta. Rimkutė (2004: 124) mainitsee joidenkin tahojen toteavan liettuan postpositionaalista 

illatiivia esiintyvän murteissa ja kaunokirjallisuudessa, mutta suosittelevan sen käytön 

välttämistä tieteellisissä ja tyyliltään virallisissa kirjoituksissa sekä sanomalehdissä. Toinen 

Rimkutėn esittelemä näkemys edustaa käsitystä, jossa illatiivi on toimiva ja elossa oleva 

sijamuoto. Sen käytöllä voitaisiin elävöittää ja täsmentää tiedottamistarkoituksessa julkaistuja 

tekstejä ja se sopii myös virkakielisissä teksteissä fraaseihin ja vakiintuneisiin sanontoihin. 

Illatiivia voidaan pitää standardikielessä toisena varianttina, vaikkakin ensisijainen suositus on 

preposition į käyttö akkusatiivirakenteen kanssa. (Rimkutė 2004: 124– 129.)  

Kaiken kaikkiaan liettuan postpositionaalisista lokatiiveista käydään edelleen vilkasta 

keskustelua, ja kielitieteilijät ovat erimielisiä monista niihin liittyvistä hypoteeseista. 

Žilinskaitė‑Šinkūnienė (2012: 23, 25– 26) kirjoittaa monien tutkijoiden – muun  muassa 

Rosinasin ja Gelumbeckaitėn – mainitsevan omissa tutkimuksissaan, että tutkimusaineistona 
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käytettyjen 1500-1600-luvuilta peräisin olevien tekstien kirjoittajat ja niiden kääntäjät 

sekoittivat usein postpositionaaliset lokatiivit toisiinsa ja käyttivät niitä epäjohdonmukaisesti. 

Prepositiorakenteiden samanaikainen käyttö postpositionaalisten lokatiivien kanssa ja 

käännökset eri kielistä kuten latinasta tai puolasta ovat myös saattaneet vaikuttaa asiaan.  

5.3 Sijaintia ja suuntaa ilmaisevista adverbeista ja prepositioista 

Teoksen Dabartinės lietuvių kalbos gramatika (suom. Nykyliettuan kielioppi, edempänä 

DLKG) mukaan adverbit ovat taipumattomia kielen elementtejä, jotka esiintyvät lauseessa 

usein verbien, adjektiivien tai toisten adverbien yhteydessä. Niiden joukkoon kuuluu erilaisia 

tekemisen tai tilan olosuhteita – esimerkiksi paikkaa, aikaa, syytä tai päämäärää – tarkoittavia 

ilmauksia. (2005: 410.) 

Adverbit eivät ole merkitykseltään yhdenmukaisia, vaan ne voivat liittyä toiminnan tai 

olemisen laadun tai määrän ilmaisemiseen, kuten gražiai dainuoja ’laulaa kauniisti’, mažai 

miegame ’nukumme vähän’. Niiden avulla voidaan myös tarkentaa ominaisuuden laatua tai 

määrää, kuten šviesiai pilkas ’vaalean harmaa’, truputį didesnis ’hiukan suurempi’, adjektiivilla 

tai adverbilla ilmaistua olotilaa nepaprastai šalta, ’epätavallisen kylmää’, pakankamai gerai 

’tarpeeksi hyvin’ tai verbillä ilmaistun tominnan tai olemisen olosuhteita – važiuok namo 

’matkusta kotiin’, rytoj akėsime ’huomenna äestämme’. Useat adverbit ovat peräisin muiden 

sanaluokkien taivutetuista sanoista, mutta nykyään monia niistä ei voida morfologisen 

muotonsa perusteella enää yhdistää sijamuotoihin. (emt.: 410–411). 

DLKG:n (2005: 412) mukaan illatiiveista ja allatiiveista peräisin olevista adverbeista koostuu 

oma erityinen ryhmänsä. Tämän ryhmän adverbien päätteissä on nähtävissä postpositionaaliset 

jäänteet -n ja -p. Tällaisia ovat esimerkiksi laukan ’ulos’, vidun ’sisään; keskelle’ja myriop 

’kuolemaan’ (kts. luku 5.2). Monet adverbit ovat yksinkertaisesti kivettyneitä sijamuotoja – 

DLKG mainitsee adverbiksi leksikaalistuneista lokatiiveista muun muassa esimerkin dešinėje 

’oikealla’. (Emt 412.) Tässä työssä tarkastelun kohteena olevat liettuan sijaintia ja suuntaa 

ilmaisevat adverbit ovat e-, Vje-, op- ja Vn-päätteisiä, koska ne ovat nykyisessä yleiskielessä 

käytettävän lokatiivin ja postpositionaalisten lokatiivien päätteitä (kts. luvut 5.1 ja 5.2). 
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Prepositiot ovat ryhmä epäitsenäisiä taipumattomia sanoja, joiden avulla ilmaistaan 

substantiivien ja pronominien syntaktisia suhteita muiden lauseessa esiintyvien itsenäisten 

sanojen kanssa (DLKG 2005: 437). DLKG:n ja Valeckienėn (2005: 438, 1998: 176) mukaan 

liettuan prepositiot jaetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin niiden alkuperän mukaan. Ensisijaiset 

prepositiot ovat usein yksitavuisia partikkeleita, joiden tarkoitteilla voi olla lukuisia erilaisia 

vivahteita, mutta niiden perusmerkityksiä ovat esimerkiksi ant ’päällä’, ’päälle’, į ’johonkin 

(sisään)’, iš ’(ulos) jostakin’, nuo ’joltakin (pinnalta), jonkin luota’, pas ’jonkun (elollisen) 

luokse tai luona’, prie ’lähellä, lähelle, jonkin (elottoman) luokse tai luona’ ja už ’takana, 

taakse’. Toissijaiset prepositiot voivat olla yhteydessä toisiin kielen elementteihin, useimmiten 

adverbeihin, ja ne ovat kielessä uudempia kuin ensisijaiset. Niillä on usein konkreettinen 

merkitys. Tällaisia ovat muun muassa abipus ’molemmilla puolilla’, greta ’vieressä’,  šalia 

’lähellä’, vidury(je) ’sisällä’ ja vidu(je) ’keskellä’. (DLKG 2005: 438, Valeckienė 1998: 176.)  

Edellä mainituista esimerkeistä preposition į ’johonkin sisään’ käyttö alkoi jo varhaisessa 

vaiheessa korvata postpositionaalisen illatiivin käyttöä. Myös prepositioden pas ja prie 

yhteydessä käytetyt rakenteet alkoivat vähitellen syrjäyttää postpositionaalista adessiivia. 

(Kts. luku 5.2.) 
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6. ANALYYSI JA TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tutkimusaineistosta laskettiin yksittäiset liettuankieliset lokatiivimuotoiset saneet (lt. vietos 

linksniai), koska mahdollisten liettuan postpositionaalisten lokatiivien, erityisesti illatiivien, 

tarkka lukumäärä ja sanaluokka haluttiin selvittää. Aineistosta analysoitiin myös ilmaukset, 

joilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa substantiivi- tai adverbilausekkeita. Saneiden 

lukumäärän selvittäminen erikseen oli tärkeää, koska yhdessä ilmauksessa saattoi esiintyä vain 

yksi lokatiivinen liettuankielinen sane, kuten esimerkissä [15] kurion reikia išsikraustyti /johon 

meidän nyt oli asetuttava asumaan, tai useampia, niin kuin esimerkkilauseessa [16] Mes 

plaukiam geresnėn ateitin /Olemme matkalla parempaan tulevaisuuteen. Laskemalla ensin 

saneet erikseen saatiin selville liettuan kaikkien lokatiivisten muotojen määrä. 

Aineistossa esiintyi 746 liettuankielistä lokatiivista sanetta. Näistä 711 oli liettuan 

postpositionaalista inessiiviä jatkavan, nykyisen yleiskielen lokatiiveja (lt. vietininkas). 

Saneista 32 oli postpositionaalisia illatiiveja (lt. iliatyvas) ja kolme allatiiveja (lt. aliatyvas). 

Postpositionaalisista illatiiveista 15 oli nomineja ja 17 liettuan nykykielen adverbeja. Liettuan 

postpositionaalisia adessiiveja (lt. adesyvas) aineistossa ei esiintynyt lainkaan, mikä selittyy 

adessiivin sulautumisella postpositionaaliseen inessiiviin (lt. inesyvas) liettuan 

kielihistoriallisten muutosten johdosta (kts. luku 5.2).  

Saneiden analysoinnin jälkeen selvitettiin, kuinka monta sijainnin tai suunnan ilmausta 

(lt. vietos arba krypties išraiškos) aineistossa oli esitetty liettuan eri lokatiivisilla muodoilla. 

Ilmauksella tarkoitetaan tässä substantiivilauseketta, sen tavoin toimivaa adjektiivi-, numeraali- 

tai pronominilauseketta tai adverbilauseketta (kts. luku 3.2). Aineistosta tutkittiin, oliko sijainti 

tai suunta ilmaistu suomennosvastineissa samannimisillä sijamuodolla kuin liettuassa. 

Ilmauksia oli aineistossa kaikkiaan 604. Niissä esiintyi 573 liettuan nykyisen yleiskielen 

lokatiivia, 28 postpositionaalista illatiivia ja kolme allatiivia (kts. Taulukko 5).   
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Taulukko 5. Lokatiiviset muodot liettuankielisissä ilmauksissa. 

Ilmaukset yht. % 

yhteensä 604 100 

lt. lokatiivi 573 94,86 

lt. illatiivi 28 4,64 

lt. allatiivi 3 0,50 

lt. adessiivi 0 0 

 

Tapauksia, joissa sijainti tai suunta ilmaistiin liettuaksi ja suomeksi samoin nimetyllä 

kieliopillisella elementillä, oli 330 eli 54,64 % aineistosta (kts. Taulukko 6). Eri tavoin 

nimetyllä kieliopillisella elementillä suomennettuja ilmauksia oli aineiston liettuankielisistä 

ilmauksista 274 tapausta eli 45,36 % analysoiduista ilmauksista (kts. Taulukko 7 ja 8). 

Kieliopillisella elementillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa joko paikallissijaa tai adverbia. 

Koska morfologiset päätteet tulevat esiin edelleen liettuan postpositionaalisissa lokatiiveissa, 

joista erityisesti illatiivia haluttiin verrata samalla tavalla nimettyyn suomen illatiivin, siitä 

seurasi, että tuloksia esitettäessä liettuan nykykielen lokatiivia vastaavaksi morfologiseksi 

päätteeksi valittiin suomen inessiivi (kts. luku 3.2) 

Myös aineiston liettuankieliset adverbit analysoitiin sen perusteella, missä lokatiivisessa 

sijamuodossa ne esiintyivät. Koska tutkimuksessa tarkasteltiin sekä liettuan nykyisen 

yleiskielen lokatiivia että erityisesti postpositionaalisia lokatiiveja, jotka ovat suurelta osin 

leksikaalistuneet, luokittelu tehtiin morfologisilla perusteilla. On kuitenkin huomattava, että 

lokatiivisista päätteistään huolimatta monia tapauksia pidetään liettuan nykyisessä yleiskielessä 

adverbeina. Tämä on myös mainittu tulosten yhteydessä. Aineiston suomenkielisiä adverbeja 

tarkasteltiin kuitenkin vain semanttisin perustein, sillä niiden morfologiset päätteet olivat usein 

muita kuin varsinaisia paikallissijoja. 

 

6.1 Samoin nimetyllä kieliopillisella elementillä suomennetut ilmaukset 

 

Kaikista aineiston 604 lokatiivisesta ilmauksesta 330 tapauksessa sijainti tai suunta oli ilmaistu 

samannimistä kieliopillista elementtiä käyttäen sekä liettuaksi että suomeksi. Liettuan nykyisen 

yleiskielen lokatiivi oli suomennettu inessiiviksi 294 ilmauksessa. Liettuan postpositionaalisen 

illatiivin suomennos oli illatiivissa kahdeksassa ilmauksessa.  Lisäksi aineistossa oli 28 liettuan 

adverbia, joiden suomennosvastineissa ilmaistu sijainti tai suunta oli yhteneväinen 
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liettuankielisessä adverbissa ilmaistun kanssa. Adverbeista kahdeksan oli liettuan illatiiveja. 

Yhtä lukuun ottamatta adverbien suomennosvastineetkin olivat adverbeja.  Yksi liettuan 

historiallisen illatiivin kaltaisista adverbeista oli suomennettu illatiivia käyttäen 

(kts. Taulukko 6).  

 

Koska aineiston ryhmään 6.1 kuuluvat liettuankieliset adverbit ovat morfologisesti nykyisen 

yleiskielen lokatiivin tai postpositionaalisen illatiivin muotoisia, mutta leksikaalistuneet, tämä 

ilmiö on kuvattu merkinnällä ( > adverbi) taulukossa 2. Lisäksi sen vuoksi, että liettuan 

nykyinen lokatiivi jatkaa postpositionaalista inessiiviä, taulukkoon on merkitty kaarisulkeisiin 

inessiivi.  

 

Taulukko 6. Aineiston liettuan- ja suomenkieliset tapaukset, joissa sijainti tai suunta 

ilmaistiin samoin nimetyllä kieliopillisella elementillä. 

Ilmaukset  suomennos yht. 330 esim. 

lt. lokatiivi ( < inessiivi) s. inessiivi 294 [1-10LT]-[1-10S] 

lt. illatiivi s. illatiivi 8 [11-18LT]-[11-18S] 

lt. lokatiivi ( > adverbi) s. adverbi; sama sijainti 20 [19-24LT]-[19-24S] 

lt. illatiivi ( > adverbi) s. adverbi; sama suunta 7 [25-32LT]-[25-32S] 

lt. illatiivi ( > adverbi) s. illatiivi; sama suunta 1 [32LT]-[32S] 

 

Seuraavassa annetaan esimerkkejä aineiston ilmauksista, joissa liettuan nykyisen yleiskielen 

lokatiivi oli suomennettu inessiiviä käyttäen: 

[1LT] Gyvenam dviejuose dideliuose barakuose. (2012: 21) 

[1S] Asumme kahdessa suuressa parakissa. (2016: 17) 

[2LT] Teisybės tuose ganduose buvo, [---] (2012: 35) 

[2S] Jotain perää noissa huhuissa oli ollut. (2016: 31) 

[3LT] Jie stovi vandenyje [---] (2012: 41) 

[3S] He seisovat vedessä [---] (2016: 37) 

[4LT] [---] akyse žibėjo jaunystės džiaugsmo ašaros. (2012: 67) 

[4S] Nuoruuden ilon kyyneleet kimaltavat silmissäni [---] (2016: 62) 

[5LT] Rankos stingsta pirštinėse [---] (2012: 71)  

[5S] Käteni kohmettuvat hansikkaissa [---] (2016: 66) 

[6LT] Aš dažnai Kaune žiūrėdavau į kuinus [---] (2012: 73) 

[6S] Kaunasissa katselin usein kopukoita [---] (2016: 67) 
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[7LT] [---] viršūnės žvilgėdavo saulėj. (2012: 82) 

[7S] [---] huiput välkähtelevät auringossa. (2016: 77) 

[8LT] Uždegė manyje pašėlišką norą gyventi [---] (2012: 90) 

[8S] [---] sytyttävät minussa hurjan halun elää. (2016: 85) 

[9LT] Ji dirbo kepykloje šlavėja [---] (2012: 91) 

[9S] Hän työskenteli siivoojana leipomossa [---] (2016: 86) 

[10LT] Vincė pietavo savo mažutėj palapinėj [---] (2012: 146) 

[10S] Vincė on ruokaillut pienessä teltassaan. (2016: 139) 

 

Tapauksia, joissa sijainti oli ilmaistu liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivilla ja niiden 

suomennos inessiivillä, oli tutkimusaineistossa selvästi eniten eli 294 tapausta 330:stä. Yksi 

tutkimuksen hypoteeseja oli, että lokatiivin suomennosvastine on käännetty käyttäen inessiiviä. 

 

Aineistoa tarkasteltaessa kävi ilmi, että liettuankielisessä tekstissä oli käytetty puhekieltä. 

Liettuan lokatiivin päätteet olivat tekstissä usein lyhennettyjä, kuten esimerkeissä [7LT] saulėj 

ja [10LT] mažutėj palapinėj. Liettuan yleiskielen mukainen oikea kirjoitusasu on saulėje; 

mažutėje palapinėje. Aineiston lokatiivit olivat kuitenkin usein myös yleiskielen normien 

mukaisia. Aineistossa oli myös numeraaleja ja adjektiiveja, kuten on nähtävissä esimerkeissä 

[1LT] dviejuose ’kahdessa’, dideliuose ’suuressa’ ja [10LT] mažutėj ’pienessä’.  

 

Tutkimuksen päähuomio oli liettuan postpositionaalisessa illatiivissa. Seuraavat 

esimerkit havainnollistavat sitä, kuinka se oli suomennettu illatiivilla: 

[11LT] Važiuojam Amerikon. (2012: 23) 

[11S] Matkustetaan vaan Amerikkaan. (2016: 19) 

[12LT] Nejaugi Amerikon? (2012: 31) 

[12S] Tuskin sentään Amerikkaan? (2016: 27) 

[13LT] Amerikon. Aišku [---] (2012: 35) 

[13S] Amerikkaan. Tietysti [---] (2016: 31) 

[14LT] [---] tikėjosi skrieją Amerikon. (2012: 35) 

[14S] [---] luulivat pääsevänsä Amerikkaan. (2016: 31) 

[15LT] [---] kurion reikia išsikraustyti. (2012: 36) 

[15S] [---] johon meidän nyt oli asetuttava asumaan. (2016: 32) 

[16LT] Mes plaukiam geresnėn ateitin. (2012: 131)  
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[16S] Olemme matkalla parempaan tulevaisuuteen. (2016: 125) 

[17LT] [---] vardan savo motinos pagalvok [..] (2012: 144) 

[17S] [---] äitisi nimeen harkitse tarkoin [..] (2016: 137) 

[18LT] [---] kritom sniegan, ir ašaros pylėsi… (2012: 164)  

[18S] [---] heittäydyimme lumeen ja kyyneleet valuivat. (2016: 155) 

 

Aineiston liettuankielisistä postpositionaalisista illatiiveista kahdeksan oli nomineja, jotka oli 

siirretty suomeen illatiivia käyttäen. Näistä liettuankielisistä nomineista seitsemän oli 

substantiiveja, joista yhdellä oli myös adjektiivimääre: [16] Mes plaukiam geresnėn ateitin./ 

Olemme matkalla parempaan tulevaisuuteen.  Paikannimi Amerikon ’Amerikkaan’ toistui 

aineistossa neljä kertaa. Yksi ilmauksista oli pronominilauseke, esimerkki [LT15]. 

Lauseen [17LT] esimerkkiä pidetään liettuan nykyisessä yleiskielessä leksikaalistuneena 

ilmauksena. Kiintoisaa kuitenkin on, että historiallinen illatiivimuoto ja merkitys ovat samat 

liettuassa ja suomessa.    

 

Monien liettuan lokatiivisten muotojen katsotaan liettuan nykyisen yleiskielen standardien 

mukaan olevan adverbeja. Tutkimusaineistossa esiintyi 27 adverbia, joiden 

suomennosvastineetkin olivat adverbeja ja joissa ilmaistu sijainti tai suunta oli sama kuin 

alkuperäisessä liettuankielisessä ilmauksessa. Seuraavaksi esitetään aineistosta joitakin 

lokatiivisia muotoja edustavia liettuan nykyisen yleiskielen adverbeja, jotka oli suomennettu 

adverbilla: 

[19LT] [---] kaip lauke. (2012: 44) 

[19S] [---] kuin ulkona. (2016: 40) 

[20LT] [---] mes abu jau viduje. (2012: 46) 

[20S] [---] olemme molemmat sisällä. (2016: 42) 

[21LT] [---] viduryje guli dar krūva […] (2012: 63)  

[21S] [---] keskellä oli vielä kasa [---] (2016: 58) 

[22LT] Netoliese pirtis. (2012: 117) 

[22S] Lähistöllä on saunarakennus. (2016: 111) 

[23LT] Namuose pamirkom truputį [---] (2012: 151)  

[23S] Liotamme sitä kotona [---] (2016: 144) 
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[24LT] [---] skrieja užpakaly kaip sparnai [---] (2012: 152)  

[24S] [---] liehuvat takana siipien lailla [---] (2016: 145) 

 

Niissä tapauksissa, joissa liettuan nykyisen yleiskielen mukainen lokatiivi tai 

postpositionaalinen illatiivi oli suomennettu adverbilla, jolla ilmaistiin samaa sijaintia tai 

suuntaa kuin sen vastineella, oli huomionarvoista, että vaikka nämä liettuan ilmaukset 

ovat morfologisesti lokatiivisia, ne ovat leksikaalistuneet adverbeiksi. Tämä koskee myös 

niiden suomenkielisiä vastineita, jotka ovat kehittyneet paikan sijamuodoilla 

muodostetuista ilmauksista. Suomessa adverbeja on muodostettu varsinaisten 

paikallissijojen lisäksi myös muun muassa abstraktein paikallissijoin, essiivillä ja 

translatiivilla (VISK § 1235). Lauseiden [19S] ja [23S]  essiivimuodot ’ulkona’ ja 

’kotona’ ovat esimerkkejä tästä. Adverbien tulosten analysoimisessa ei voitukaan 

noudattaa samanlaista jakoa paikallissijojen suhteen kuin nominien tuloksissa, vaan niitä 

tarkasteltiin sen mukaan, vastasiko suomennosvastineessa ilmaistu sijainti tai suunta 

alkuperäisessä liettuankielisessä tapauksessa ilmaistua sijaintia tai suuntaa. 

 

Seuraavat aineiston esimerkkilauseet kuvaavat liettuan nykykielessä adverbeina 

pidettyjen postpositionaalisten illatiivien suomennoksia adverbia käyttäen. Adverbit on 

ryhmitelty liettuankielisen merkityksensä mukaan. 

[25LT] Plaukiam vis tolyn [---] (2012: 35) 

[25S] Matkustamme yhä kauemmas [---] (2016: 35) 

[26LT] [---] skrieja tolyn. (2012: 78) 

[26S] [---] lentelevät [---] kauemmas. (2016: 73) 

[27LT] [---] bėgom tolyn į tundrą [---] (2012: 164) 

[27S] [---] juoksimme kauas tundralle [---] (2016: 155)  

 

Esimerkeissä [25] ja [26] adverbin tolyn ’kauas’ suomennos on komparatiivissa. 

Adverbien perusmerkitys ja sama suunta olivat kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta 

oleellisempia seikkoja kuin vertailuasteen täsmällinen suomennos. 

 

Edelleen aineistossa esiintyi seuraavia postpositionaalisia illatiiveja, joita liettuan 

nykykielessä pidetään adverbeina ja joiden suomennosvastineetkin olivat suuntaa 

ilmaisevia adverbeja. Tässä annetaan esimerkkejä niistä: 
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[28LT] [---] sumetu lentas vidun. (2012: 63) 

[28S] Viskasin laudat sisään [---] (2016: 58) 

[29LT] Kai įėjau vidun [---] (2012: 118) 

[29S] Kun astun sisään [---] (2016: 113) 

 

Kiintoisaa on, että vaikka ’sisään’ onkin adverbi suomen nykyisessä yleiskielessä, se on 

illatiivin kaltainen. Monen suomen adverbin tavoin sillä on myös joitakin muita 

taivutusmuotoja (VISK § 647). 

 

Seuraavaksi esitetään vielä liettuan nykykielessä adverbeina pidettyjen 

postpositionaalisten illatiivien käännöksiä, joiden suomennosvastine oli suuntaa 

ilmaiseva adverbi:  

[30LT] [---] ir šliaužiu žemyn. (2012: 51) 

[30S] [---] ja ryömin alemmas. (2016: 47) 

[31LT] Aš pasileidau žemyn [---] (2012: 67)  

[31S] Astelen alas [---] (2016: 62) 

 

Myös esimerkeissä [30S] ja [31S] voidaan havaita liettuan adverbin žemyn ’alas’ erilaisia 

mahdollisia suomennoksia. Esimerkissä [30] yhteneväinen suunta oli tuloksia 

tarkasteltaessa komparatiivimuotoa määräävämpi, kuten esimerkeissä [25] ja [26]. 

 

Seuraava esimerkki havainnollistaa tapausta, jossa liettuan nykyisessä yleiskielessä 

adverbina pidetty postpositionaalinen illatiivi oli suomennettu illatiivilla.  

[32LT] [---] rąstas vėl krinta žemyn. (2012: 50)  

[32S] [---] tukki putoaa taas maahan. (2016: 46) 

 

Esimerkkilauseen [32S] ilmauksessa ei käytetä illatiivia ilmaisemaan liikettä johonkin  

sisään. Ison suomen kieliopin (VISK § 1239) mukaan suomen sisäpaikallissijoja 

voidaankin käyttää myös tapauksissa, joissa tarkoitetaan esineen välitöntä yhteyttä 

toiseen (VISK § 1239). 
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6.2 Eri tavoin nimetyllä kieliopillisella elementillä suomennetut ilmaukset 

 

Suurimmassa osassa tapauksista, joissa liettuankielisessä ilmauksessa ja sen 

suomennosvastineessa oli käytetty eri tavoin nimettyä kieliopillista elementtiä, tuloksia 

selitti suomennoksen eri paikallissija (kts. Taulukko 7). Näitä esimerkkejä oli 149 

kaikista aineiston luvussa 6.2 esitetyistä 274 tuloksesta. Aineistossa esiintyi 18 

liettuankielistä adverbia, joista kahdeksan ei ilmaise sijaintia eikä suuntaa niiden 

morfologisesta lokatiivisesta muodosta huolimatta. Liettuan nykyisen yleiskielen mukaan 

ne ovat ajan adverbeja.  

Muita aineiston tapauksia, jotka laskettiin luvussa 6.2 esitettyjen tulosten ryhmään, olivat 

liettuankieliset ilmaukset, joiden suomennosvastineissa oli käännösratkaisujen vuoksi 

käytetty suomen paikallissijojen sijasta muita kieliopillisia rakenteita. Luvun 6.2 ryhmään 

luettiin myös sellaiset ilmaukset, joiden vastine puuttui analysoidusta suomennoksesta 

kokonaan. Suomennosvastineita, joissa ei ollut paikallissijoja tai joita ei ollut nähtävissä 

käännöksessä, esiintyi aineistossa yhteensä 102 (kts. Taulukko 8).  

 

Yksi liettuan kolmesta aineistossa esiintyneestä postpositionaalisesta allatiivista 

suomennetaan usein ablatiivimuodon kaltaisella adverbilla. Tämä liettuan allatiivi on 

nykyisessä yleiskielessä vakiintunut adverbiksi. Myös kahta muuta aineistossa 

esiintynyttä liettuan postpositionaalista allatiivia pidetään liettuan nykyisen yleiskielen 

käsityksen mukaisesti adverbeina. Nämä kaksi laskettiin tämän tutkimuksen tuloksissa 

fraasinomaisten tulosten ryhmään, sillä niiden suomennoksessa käytetty vastine on 

vakiintunut idiomiksi. Kaikkiaan fraasinomaisia ilmauksia oli aineistossa viisi. 

Taulukossa 8 on esitetty kaikki 274 ilmausta, joissa ei ollut käytetty samoin nimettyä 

paikallissijaa, joiden suomennosvastineissa ilmaistu sijainti tai suunta ei muista syistä 

vastannut alkuperäisessä liettuankielisessä ilmaistua sijaintia tai suuntaa tai joita ei 

muuten voitu analysoida. 

 

Aineiston liettuankielisten ilmausten vastineet suomen muissa paikallissijoissa kuin inessiivissä 

jakautuivat seuraavasti: adessiivit 88, allatiivit 11, illatiivit 35 ja elatiivit 10 (kts. Taulukko 7). 

Ilmauksista 148 oli liettuan nykyisen yleiskielen mukaisia lokatiiveja ja yksi liettuan illatiivi. 
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Taulukko 7. Eri tavoin nimetyllä kieliopillisella elementillä suomennetut ilmaukset. 

Ilmausten suomenkielisten vastineiden paikallissijamuodot. 

Ilmaukset  suomennos yht. 149 esim. 

lt. lokatiivi ( < inessiivi) s. elatiivi 10 [33-36LT]-[33-36S] 

lt. lokatiivi s. illatiivi 35 [37-40LT]-[37-40S] 

lt. lokatiivi s. adessiivi 88 [41-48LT]-[41-48S] 

lt. lokatiivi s. ablatiivi 5 [49-51LT]-[49-51S] 

lt. lokatiivi s. allatiivi 10 [52-54LT]-[52-54S] 

lt. illatiivi s. allatiivi 1 [55LT]-[55S] 

 

Tapauksia, joissa liettuan nykyisen yleiskielen mukaisen lokatiivin suomennosvastineessa oli 

käytetty elatiivia, oli aineistossa vähän. Seuraavat esimerkit havainnollistavat tällaisia 

tapauksia:  

[33LT] Priekinėj baržoj girdėti akordeono garsai, dainos. (2012: 32) 

[33S] Etummaisesta lotjasta kuuluu harmonikan soittoa ja laulua. (2016: 28) 

[34LT] Lūpų pakraščiuose karo žuvies žarnos [---] (2012: 53) 

[34S] Kalan suolet roikkuivat suunpielistä [---] (2016: 48) 

[35LT] Marškiniuose gaudyti lengva [---] (2012: 53) 

[35S] Paidasta niitä on helppo pyydystää [---]  (2016: 58) 

[36LT] [---] barake radau mamą [---] (2012: 62) 

[36S] [---] löysin äidin parakista [---] (2016: 57) 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, tutkimusaineisto oli kirjoitettua puhekieltä. Tämä voitiin havaita 

niissäkin tapauksissa, joissa liettuan- ja suomenkielisissä ilmauksissa sijaintia tai suuntaa ei 

ollut ilmaistu samoin nimetyllä kieliopillisella elementillä, niin kuin esimerkissä 

[33LT] priekinėj baržoj. Liettuan lokatiivin yleiskielinen kirjoitusasu olisi olisi priekinėje 

baržoje.  

 

Peruste suomennosvastineiden sijamuodoille liettuan lokatiivisten sijainnin tai suunnan 

esimerkeissä, joissa suomennoksessa ilmaistu sijainti tai suunta oli suomennettu eri tavoin 

nimetyllä kieliopillisella elementillä, oli erittäin usein verbin rektio. Yksi aineistossa 

esiintyneistä lokatiivia edellyttävistä liettuan verbeistä oli muun muassa rasti + Lok.; ’löytää’. 

Suomen kieliopin mukaan löytyminen ilmaistaan etsijän näkökulmasta, vaikka kyse ei ole 

siirtymisestä mihinkään suuntaan (VISK § 1236). Löytyminen jonkin kohteen sisältä osoitetaan 

elatiivilla, kuten esimerkissä [36] barake radau/ löysin parakista. Ulkopinnalta tai avoimelta 
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alueelta löytymistä kuvataan ablatiivilla, kuten esimerkissä [49] rado bekraštėj tundroj/ 

löytäneet äärettömältä tundralta. 

 

Tutkimusaineistossa esiintyi toiseksi eniten tapauksia, joissa liettuan nykyisen yleiskielen 

mukainen lokatiivi oli suomennettu käyttäen illatiivia. Tässä on joitakin esimerkkejä 

aineistosta:  

[37LT] [---] kapas dingdavo saulėtam horizonte. (2012: 32) 

[37S] [---] hauta katoaa aurinkoiseen horisonttiin. (2016: 28) 

[38LT] Lietuvoj buvo palikęs [---] (2012: 33) 

[38S] Hän oli jäänyt Liettuaan [---] (2016: 29) 

[39LT] Kiekvienas skęsta savo atsiminimuose. (2012: 90) 

[39S] Jokainen uppoaa omiin muistoihinsa. (2016: 84) 

[40LT] [---] rankos kiaurose pirštinėse stingsta [---] (2012: 42) 

[40S] [---] kädet kangistuvat reikäisiin hansikkaisiimme [---] (2016: 38) 

 

Esimerkkien [37]‑[39] verbien dingti + Lok. ’kadota’, pa(si)likti + Lok. ’jättää’, ’jäädä’ ja 

skęsti + Lok. ’vaipua, upota’ rektiot vaativat liettuassa lokatiivin, suomessa illatiivin tai 

allatiivin. Edellä mainitut verbit myös toistuivat aineistossa usein. Esimerkeissä [5] ja [40] 

voidaan nähdä, että suomessa paikallissijan valinnassa vaihtelu on mahdollista. Tietyllä 

paikallissijalla voidaan tuoda esiin jotakin vivahdetta ilmauksessa, mutta ei välttämättä aina. 

 

Ryhmässä, jossa liettuankieliset sijainnin tai suunnan ilmaukset oli suomennettu käyttämällä 

eri tavoin nimettyä kieliopillista elementtiä, suomennosvastineet oli siirretty suomeen 

useimmin adessiivilla. Seuraavassa havainnollistetaan tällaisia ilmauksia: 

[41LT] Kiekvienoje stotyje [---] (2012: 20) 

[41S] Jokaisella asemalla [---] (2016: 16) 

[42LT] Dirbam laukuose po 18 valandų. (2012: 21) 

[42S] Raadamme pelloilla kahdeksantoista tuntia [---] (2016: 17) 

[43LT] Moteris vyrų skyriuj [---] (2012: 24) 

[43S] Nainen on miesten osastolla [---] (2016: 20) 

[44LT] Dideliam plote dega laužai. (2012: 27) 

[44S] Suurella aukealla kytee vielä nuotioita. (2016: 23) 

[45LT] Vaikų būriai žaidžia pakrantėse. (2012: 31) 



37 
 

[45S] Lapsikatraat leikkivät rantamilla. (2016: 27) 

[46LT] Sėdžiu savo guolyje ir apsimetu, kad miegu. (2012: 34) 

[46S] Istun punkallani ja teeskentelen nukkuvani. (2016: 30) 

[47LT] Krante keletas palapinių [---] (2012: 36) 

[47S] Rannalla on jokunen teltta [---] (2016: 32) 

[48LT] Aš sėdžiu pirmam suole [---] (2012: 50) 

[48S] Minä istun ensimmäisellä penkillä [---] (2016: 45) 

 

Suomennosvastineiden suuri määrä adessiivissa – 88 tapausta – ei sikäli ole yllättävä, että 

inessiivi ja adessiivi olivat niin suomessa kuin aiemmin liettuassakin yleisen käsityksen 

mukaan sijaintia ilmaisevia olosijoja (kts. luvut 4 ja 5.2). Aineiston suomennoksen 

adessiiveista kävi selvästi ilmi toiminnan tapahtuminen rajaamattomalla pinnalla tai 

alueella. Tarkasteltaessa kaikkia aineiston suomennosvastineiden paikallissijamuotoja 

suomen kielessä sisä- ja ulkopaikallissijojen erottaminen toisistaan oli selvästi 

havaittavissa (kts. luku 4). Liettuan nykyisessä yleiskielessä tätä eroa ei tehdä 

(kts. luku 5.1). Postpositionaalisten lokatiivien on perinteisesti ajateltu ilmaisevan 

olemista tai liikkeen suuntaa suhteessa sijaintiin sisällä tai ulkona (kts. luku 5.2), mutta 

myös uudenlaisia näkemyksiä on esitetty siitä, tehtiinkö liettuassa aikoinaan 

postpositionaalisillakaan lokatiiveilla sisä- ja ulkoeroa (Kavaliūnaitė 2003: 14). 

 

 

Kaikkein vähiten tutkimusaineistossa esiintyi niitä ilmauksia, joissa liettuan nykyisen 

yleiskielen lokatiivi oli korvattu suomennoksessa ablatiivilla. Seuraavassa on joitakin 

poimintoja aineistosta:  

[49LT] [---] rado kapus [...] bekraštėj tundroj. (2012: 127) 

[49S] [---] löytäneet hautansa äärettömältä tundralta. (2016: 121) 

[50LT] [---] Lenos saloj [---] rado [---] (2012: 156)  

[50S] [---] oli löytänyt [...] Lenajoen [...] saarelta [---] (2016: 149) 

[51LT] [---] artimiausioj saloj renkam malkas. (2012: 160)  

[51S] [---] keräämme polttopuita lähimpänä olevalta saarelta. (2012: 152) 

 

Suomennosvastineiden joukossa oli vain viisi suomen ablatiivia, eikä niiden 

sisäpaikallissijapareja elatiivejakaan ollut aineistossa kuin 10. Liettuan 
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postpositionaalisten lokatiivien joukossa ei aikoinaan ollut elatiiveja eikä ablatiiveja 

lainkaan.   

 

Seuraavat esimerkit osoittavat, minkälaisia allatiivin avulla suomennettuja ilmauksia 

aineistossa oli liettuan nykyisen yleiskielessä käytetylle lokatiiville:  

[52LT] [---] sustoju priešingoj laužo pusėj. (2012: 27) 

[52S] [---] pysähdyn nuotion toiselle puolelle. (2016: 23) 

[53LT] Už [---] penkių kilometrų išlipom saloje. (2012: 133)   

[53S] [---] viiden kilometrin jälkeen nousemme saarelle. (2012: 127) 

[54LT] […] kad atsikėlė ir pasiklydo tundroj. (2012: 139) 

[54S] [---] oli noussut ylös ja eksynyt tundralle. (2016: 132) 

 

Myös esimerkeissä [52]‑[54] ilmenee rektioiden merkitys. Liettuan verbit sustoti + Lok. 

’pysähtyä’, išlipti + Lok. ’nousta’ ja pasiklysti + Lok. ’eksyä’ vaativat lokatiivin. 

Suomessa niiden kanssa käytetään suuntaa ilmaisevaa sisä‑ tai ulkopaikallissijamuotoa. 

 

Tutkimusaineistossa oli yksi liettuan postpositionaalinen illatiivi, jonka suomennosvastine oli 

allatiivi:  

[55LT] [---] velku jį statybon [..] (2012: 40) 

[55S] [---] retuutan sitä rakennustyömaalle [..] (2012: 36) 

 

Esimerkissä [55] liettuan postpositionaalisella illatiivilla ilmaistaan suuntaa. 

Suomennoksen allatiivi selittyy sillä, että suomessa tehdään ero sisä‑ ja 

ulkopaikallissijojen välillä.  

Taulukossa 8 esitetään kaikki liettuankieliset sijainnin tai suunnan ilmaukset, joiden 

suomennosvastineet oli nimetty eri kieliopillista elementtiä käyttäen, joiden 

suomennoksessa ilmaistu sijainti tai suunta ei vastannut alkuperäisessä tapauksessa 

ilmaistua tai joiden suomennosvastinetta ei voitu analysoida.   
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Taulukko 8. Eri tavoin nimetyllä kieliopillisella elementillä suomennetut ilmaukset. 

Kaikki aineiston liettuankieliset ilmaukset, joiden käännöksessä ilmaistu sijainti tai 

suunta ei vastannut alkuperäisessä tapauksessa ilmaistua tai suomennosvastinetta ei voitu 

analysoida.   

Ilmaukset  suomennos yht. 274 esim. 

lt. lokatiivi ( < inessiivi) s. muu paikallissija kuin 

inessiivi 

148 [33-54LT]-[33-54S] 

lt. illatiivi s. muu paikallissija kuin 

illatiivi 

1 [55LT]-[55S] 

lt. lokatiivi, illatiivi tai 

allatiivi ( > adverbi) 

s. adverbi; eri sijainti tai 

suunta 

18 [56-63LT]-[56-63S] 

lt. allatiivi tai lokatiivi 

( > adverbi) 

s. idiomi 3 [64-66LT]-[64-66S] 

lt. fraseologismi s. idiomi 2 [67-68LT]-[67-68S] 

lt. ilmaus ilmausta ei suomennettu 102 [69-70LT]-[69-70S] 

 

 

Aineiston erilaiset liettuan lokatiiviset adverbit, joiden suomennosvastineissa ilmaistu 

sijainti tai suunta poikkesi alkuperäisestä liettuankielisestä, ovat leksikaalistuneita 

ilmauksia. Niissä voidaan nähdä liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivin ja 

postpositionaalisen illatiivin ja allatiivin päätteitä. Tulokset esitetään liettuan lokatiivisten 

päätteiden mukaisesti, mutta on syytä korostaa tapausten olevan liettuan nykyisessä 

yleiskielessä adverbeja eikä sijapäätteissä taipuvia nomineja. Kuten aiemmin mainittiin, 

se, että adverbit ovat niin liettuassa kuin suomessa pääosin taipumattomia kielen aineksia, 

johti tutkimustuloksissa adverbien tarkasteluun vain semanttisesti. 

 

Seuraavat esimerkit havainnollistavat tapauksia, joissa liettuan nykyisen yleiskielen 

lokatiivin kaltainen adverbi esiintyi ilmauksessa, jonka suomennosvastineessa ilmaistiin 

eri sijaintia tai suuntaa: 

[56LT] [---] lieka lauke. (2012: 24) 

[56S] [...] jäävät ulos. (2016: 20) 

[57LT] Viduj irgi išmūrijom sienas [---] (2012: 39)  

[57S] Muuraamme sisällekin seiniä [---] (2016: 35) 

[58LT] Viduryje pastatom krosnelę. (2012: 40) 

[58S] Keskelle [...] rakennamme kamiinan. (2016: 36) 

[59LT] Viršuj įtvirtintas medžio gabalas [---] (2012: 114)  

[59S] Ylhäälle kukkulan päälle rakennettiin ratas [---] (2016: 108)  

[60LT] Vakare eidama į namus [---] (2012: 42) 
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[60S] Illalla kotiin mennessäni [---] (2016: 38) 

[61LT] [---] vakare džiovindavom [---] (2012: 151) 

[61S] [---] levittäessämme iltaisin [---] kuivumaan. (2016: 144) 

 

Näistä adverbeista seitsemän oli liettuankielisiä ilmauksia vakare, joista viiden 

suomennosvastine oli ’illalla’ ja kahden ’iltaisin’ [60-61LT]. Ne ovat ajan adverbeja, eivätkä 

huolimatta lokatiivinkaltaisesta morfologisesta muodostaan ilmaise sijaintia eivätkä suuntaa. 

 

Tutkimusaineistossa oli yksi tapaus, jossa liettuan nykykielessä adverbina pidetty 

postpositionaalinen illatiivi oli adverbi ja jonka suomennosvastine ilmaisi eri sijaintia tai 

suuntaa:  

[62LT] [---] taip artyn, artyn, artyn prie savo palocių. (2012: 118) 

[62S] [---] niin lähellä, lähellä, lähellä palatsiamme. (2016: 113) 

 

Illatiivin käyttö esimerkissä [62LT] oli huomionarvoista, sillä liettuan adverbi arti ’lähellä’ 

ilmaisee sijaintia, kun taas adverbi artyn ’lähelle’ suuntaa. Esimerkkilauseessa prepositio prie 

tarkoittaa sijaintia jonkin luona tai lähellä. Jää pohdittavaksi, miksi alkuperäisessä tekstissä on 

käytetty suuntaa ilmaisevaa adverbia sijainnin ilmaisemiseen. 

 

Aineistossa esiintyi kolme liettuan postpositionaalista allatiivia, joita pidetään liettuan 

nykykielessä adverbeina. Ne esitetään seuraavaksi: 

[63LT] Galop pasiekėm namus. (2012: 142) 

[63S] Lopulta pääsemme kotiin. (2016: 136)   

 

Esimerkissä [63LT] on nähtävissä kielihistoriallinen liettuan allatiivin pääte ‑op. Tässä 

ilmauksessa esiintyvää allatiivia pidetään liettuan nykykielessä adverbina ja se ilmaisee liettuan 

nykyisessä yleiskielessä aikaa sijainnin tai suunnan sijasta.  

 

Myös kahdella muulla aineistossa esiintyneellä postpositionaalisesta allatiivista 

leksikaalistuneella adverbilla ilmaistaan aikaa. Niiden suomennosvastineina oli käytetty 

idiomeja ja ne olivat seuraavat: 
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[64LT] Vakarop grįžtam iš Erė Hajos [..] (2012: 116) 

[64S] Palaamme Ere Hajasta illan suussa. (2016: 110) 

[65LT] Vakarop [..] (2012: 126) 

[65S] Illan suussa [..] (2016: 120) 

 

Lisäksi tutkimusaineistossa esiintyi yksi ilmaus, jossa liettuan nykyisessä yleiskielessä 

adverbina pidetyn lokatiivin suomennosvastine oli samanlainen suomen idiomi kuin 

esimerkeissä [64] ja[65]: 

[66LT] Pavakary sudėjom dar vieną [..] štabelį. (2012: 161)  

[66S] Illansuussa [sic!] kasasimme vielä toisen [..] pinon. (2016: 153) 

 

Aineistossa oli myös seuraavat kaksi tapausta, joissa liettuan postpositionaalinen illatiivi 

[67LT] ja nykyisen yleiskielen mukainen lokatiivi [68LT] olivat osa ilmausta, jota pidetään 

liettuassa fraseologismina ja suomessa idiomina:  

[67LT] [---] Atkočaitienė kojom pirmyn iškeliavo. (2012: 52)  

[67S] [---] Atkočaitienė lähtee [...] jalat edellä. (2016: 57) 

[68LT] Galų gale, [..] (2012: 140)  

[68S] Oli miten oli, [..] (2016: 108) 

 

Esimerkissä [67] sekä liettuan että suomenkielisellä ilmauksella tarkoitetaan, että henkilö 

on menehtynyt. Ilmaus [68LT] voidaan suomentaa myös ’loppujen lopuksi’ (galas 

’loppu’ – gale ’lopussa’). 

 

Aineiston 102 liettuankielistä ilmausta oli suomennettu käyttäen muuta kuin paikallisijaa 

tai käännösratkaisun vuoksi alkuperäistä lokatiivista muotoa ei näkynyt suomennoksessa 

lainkaan. Joissakin tapauksissa käännöksissä oli käytetty esimerkiksi suomen genetiivi- 

tai partitiivirakenteita. Lauseet [69] ja [70] esitetään tässä esimerkkeinä niissä esiintyvien 

postpositionaalisten illatiivien vuoksi sellaisista tapauksista, joissa alkuperäinen 

lokatiivinen ilmaus oli analysoidussa käännöksessä jätetty suomentamatta.   

 

[69LT] O Baltrukonienės kūno nerado, matyt, pametus bet kokią orientaciją, bėgo 

pūgos nešama tolyn į tundrą. (2012: 91)  

[69S] Hän ei koskaan tullut takaisin eikä hänen ruumistaan löydetty. (2016: 86) 
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Esimerkkilauseessa [69LT] on käytetty postpositionaalista illatiivia tolyn ’kauas’. 

Liettuankielisessä tekstissä kuvataan, kuinka Baltrukonienė‑niminen naishenkilö juoksi 

lumimyrskyn riepottelemana ja kuljettamana kauas tundralle. 

 

[70LT] Geležinė statinė, mūsų krosnelė, ima šokinėti aukštyn žemyn skardžiai 

rėkdama be jokio perstojimo. (2012: 102)  

[70S] Rautatynnyri, meidän kamiinamme, alkaa heilua äänekkäästi rämisten. 

(2016: 96) 

 

Esimerkissä [70LT] on kaksi pospositionaalista illatiivia, aukštyn ’ylös’ ja žemyn ’alas’. 

Alkuperäisen tekstin mukaan rautatynnyri alkaa sananmukaisesti ’hyppiä ylös alas’. 

Kun aineistoa tarkasteltiin siitä näkökulmasta, että sisä- ja ulkopaikallisijojen välille ei 

tehty eroa, tulokset näyttäytyivät hiukan eri valossa. Tällöin liettuankielisiä sijainnin ja 

suunnan ilmauksia vastasi semanttisesti yhteensä 419 tapausta kaikista aineiston 604 

ilmauksesta (kts. Taulukko 9). Substantiivilausekkeita näistä oli 391.  

Taulukko 9. Aineiston liettuankieliset ilmaukset ja niiden suomennosvastineet 

tapauksissa, joissa sisä- ja ulkoeroa ei huomioitu.  

Ilmaukset  suomennos yht. 419 esim. 

lt. lokatiivi s. inessiivi 294 [1-10LT]-[1-10S] 

lt. illatiivi s. illatiivi 8 [11-18LT]-[11-18S] 

lt. lokatiivi ( > adverbi) s. adverbi; sama sijainti 20 [19-24LT]-[19-24S] 

lt. illatiivi ( > adverbi) s. adverbi; sama suunta 7 [25-32LT]-[25-32S] 

lt. illatiivi ( > adverbi) s. illatiivi; sama suunta 1 [32LT]-[32S] 

lt. lokatiivi s. adessiivi 88 [41-48LT]-[41-48S] 

lt. illatiivi  s. allatiivi 1 [55LT]-[55S] 

88 adessiivilla suomennettua liettuan lokatiivia esimerkkilauseissa [41‑48] ja allatiivia 

käyttäen suomennettu liettuan postpositionaalinen illatiivi esimerkissä [55] olivat 

kiintoisia. Suomennosvastineiden adessiivien kohtalaisen suuresta lukumäärästä 

suhteessa inessiiveillä suomennettujen ilmausten lukumäärään voitiin todeta, että liettuan 

lokatiivilla ilmaistaan sijaintia paitsi sisällä (tai sisässä), melko usein myös avaralla 

alueella tai ulkona.  

Esimerkki [55] oli tämän tutkimuksen tuloksissa merkille pantava, sillä siinä esiintyi 

aineiston ainoa postpositionaalinen illatiivi, joka oli suomennettu allatiivilla. Liettuan 
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statyba ’rakennustyömaa’ on aukea paikka, jolloin olisi oletettavaa, että 

rakennustyömaalle meneminen ilmaistaisiin muutoin kuin illatiivilla. Tämä seikka jäi 

tässä tutkimuksessa ratkaisematta. 

6.3 Pohdintaa 

Tutkimusaineiston liettuan- ja suomenkielisiä ilmauksia vertailtaessa kävi ilmi, että 

hiukan yli puolessa 604 tapauksesta sijainti tai suunta oli ilmaistu samoin nimetyllä 

sijamuodolla kuin alkuperäisessä tapauksessa tai adverbilla, jolla ilmaistu sijainti tai 

suunta vastasi suomennosvastineessa esiintyneessä adverbissa ilmaistua sijaintia tai 

suuntaa. Tulokset osoittivat, että tutkimusaineistossa esiintyi hyvin vähän liettuan 

postpositionaalisia lokatiivimuotoja – tällaisia ilmauksia oli aineistossa vain 31.  Kaikista 

aineiston 746 yksittäisestä saneesta 32 oli illatiiveja ja kolme allatiiveja. Tämä oli 

odotettavaa sikäli, että postpositionaalisten lokatiivien tiedetään hyvin pitkälle hävinneen 

liettuan kielestä.  

Tulosten perusteella oli yleistä, että kielten keskenään verrattujen ilmausten eri sijaintia 

tai suuntaa ilmaisevia tapauksia selittivät kielten erilaiset rektiot, niin kuin esimerkissä 

rasti + Lok.; ’löytää’ (+ Elat./Abl.) näytteissä [36] ja [48], dingti + Lok. 

’kadota’ (+ Ill./All.) esimerkissä [37], pa(si)likti + Lok. ’jättää’, ’jäädä’ lauseessa [38] ja 

esimerkin [39] skęsti + Lok. ’vaipua, upota’ (+ Ill./All.), jotka toistuivat aineistossa melko 

usein. Esimerkkilauseissa [52]-[54] on mainittu liettuan verbit sustoti + Lok. 

’pysähtyä’ (+ Ill./All.), išlipti + Lok. ’nousta’ (+ Ill./All.) ja pasiklysti + Lok. ’eksyä’ 

(+ Ill./All.), joiden rektiot myös eroavat liettuan- ja suomenkielisissä ilmauksissa. 

Tällaisia esimerkkejä oli tutkimusaineistossa runsaasti. Aiheen jatkotutkimus voi tuoda 

hyödyllistä tietoa muun muassa liettuan kielen opiskeluun.  

Koska liettuassa ei tehdä sisä- ja ulkoeroa sijainnin ja suunnan ilmaisuissa, adessiivin 

käytön melko suuri lukumäärä aineistossa esiintyneissä suomennosvastineissa oli 

ymmärrettävä. Yksi aineiston liettuan postpositionaalisista illatiiveista oli siirretty 

suomeen allatiivia käyttäen, mikä oli samasta näkökulmasta helppo käsittää, vaikka se 

herättikin mielenkiintoa semanttisen sisältönsä vuoksi. Aineistossa esiintyi myös yksi 

ilmaus, jossa postpositionaalisella illatiivilla ilmaistiin sijaintia jossakin. Tämä seikka oli 
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mielenkiintoisin kaikista, sillä illatiivia on pidetty liettuan postpositionaaleista 

lokatiiveista muotona, joka – inessiiviä lukuun ottamatta – selkeiten osoittaa sisä- ja 

ulkoeroa sen suunnan ilmaisun lisäksi (Kavaliūnaitė 2003: 1). 

Tutkimuksen erityishuomio oli liettuan postpositionaalisissa lokatiiveissa ja niistä 

etenkin illatiiveissa. Aineistossa esiintyneistä 32 postpositionaalisesta illatiivista 17 oli 

liettuan nykyisen yleiskielen adverbeja. Tämä oli odotettavaa, sillä postpositionaaliset 

lokatiivit ovat leksikaalistuneet liettuan kielessä hyvin suurelta osin. Aineiston 

illatiiveista nomineja oli kuitenkin 14 tapausta eli noin puolet.  Nomineista 12 oli 

substantiiveja ja niistä viisi paikannimiä. Adjektiiveja tutkimusaineistossa oli kaksi ja 

pronomineja yksi. Vaikka tutkimusaineisto oli suppea, eikä siitä voida tehdä kattavaa 

yleistystä, se osoitti kuitenkin, että liettuan postpositionaaliset illatiivit ovat toisinaan 

nykyisen yleiskielen adverbien lisäksi myös nomineja.  

 

Kaikki aineiston postpositionaaliset allatiivit ovat liettuan nykykielessä aikaa ilmaisevia  

adverbeja, eikä niillä ole enää entistä suuntaa ilmaisevaa merkitystä. Tämän tutkimuksen 

näkökulma painotti liettuan postpositionaalisia lokatiiveja ja niiden päätteitä, ja se 

haluttiin tuoda esiin tuloksissa. Sen vuoksi esimerkit [63] ja [65] esitettiin 

postpositionaalisen allatiivin kaltaisina adverbeina. Aineiston allatiivit ilmaisivat aikaa ja 

esimerkit [64] ja [65] oli suomennettu käyttämällä idiomia. Kyseessä oli sama allatiivi, 

joka toistui aineistossa kaksi kertaa. 

 

Adverbeja oli aineistossa kaikkiaan 49 eli noin kahdeksan prosenttia kaikista ilmauksista. 

Aineistoa analysoitaessa adverbien erotteleminen osoittautui jossain määrin haastavaksi. 

Niiden luokitteleminen ja tulosten vertaileminen morfologisen muodon perusteella ei 

ollut mahdollista samalla tavalla kuin nominien. Liettuankieliset adverbit esitettiin 

lokatiivisten päätteiden mukaan, mutta oli oleellista mainita, että niitä pidetään liettuan 

nykykielessä adverbeina. Sen sijaan suomennosvastineissa esiintyneiden adverbien 

sijapäätteitä ei voitu huomioida, koska ne olivat usein muita kuin suomen varsinaisia 

paikallissijoja. Tuloksissa päädyttiinkin ottamaan huomioon vain suomen adverbein 

ilmaistu sijainti tai suunta riippumatta suomennosvastineiden mahdollisista 

sijamuodoista. Tulosten nimeäminen oli hankalaa, koska tapaukset erosivat toisistaan 

morfologisesti.  
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Tämänkaltaista vertailevaa tutkimusta liettuan ja suomen kielen sijainnin ja suunnan 

ilmauksista ei ollut aikaisemmin tehty. Tutkimus toi tietoa siitä, kuinka samoin 

nimettyjen sijamuotojen käyttö kyseisissä kielissä eroaa toisistaan. Tutkimusta tehtäessä 

huomio kiinnittyi myös siihen, tehdäänkö liettuassa eroa sisä- ja ulkoeroa sijainnin ja 

suunnan ilmauksissa tai kuinka selvästi sitä aikaisemminkaan postpositionaalisilla 

lokatiiveilla tehty. Myös se, miten liettuan sijainnin ja suunnan ilmaukset 

prepositiorakentein eroavat lokatiivisista ilmauksista, on kiintoisa jatkotutkimuksen 

kohde.  

Aineisto oli kirjoitettua puhekieltä, mikä ilmeni tekstissä lyhennettyinä päätteinä 

aineiston lokatiiveissa. Yksittäisen henkilön tapa käyttää kieltä, hänen ikänsä tai 

kotiseutunsa ovat seikkoja, jotka mahdollisesti vaikuttavat asiaan. Toisaalta liettualaisten 

kirjailijoiden tyylillinen valinta käyttää illatiivia kaunokirjallisissa teoksissaan ja 

perusteet siihen ovat myös mielenkiintoisia teemoja selvittää. Näitä voisi tutkia liettuan 

postpositionaaliseen illatiiviin liittyvällä jatkotutkimuksella. Aineistoon liittyviä, oman 

manuaalisesti kerätyn korpuksen puutteita ovat tutkimuksen toistamisen vaikeus ja 

kysymykset aineiston avoimuudesta. Tällaiselle paralleelitutkimukselle ei kuitenkaan 

ollut toisenlaista vaihtoehtoa, koska liettuankielistä kirjallisuutta ole juurikaan 

suomennettu, ja primääriaineistoa ja sen suomennosta piti voida verrata toisiinsa. 

 

Esiin noussut kysymys postpositionaalisen illatiivin käytöstä liettuassa ja liettualaisessa 

kaunokirjallisuudessa ovat seikkoja, joita monin eri keinoin tutkimalla voidaan selvittää 

lisää liettualaisten kielenkäytön tapoja ja tottumuksia tai tyylillisiä keinoja. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin sijainnin ja suunnan ilmaisuja liettuan lokatiivissa ja niiden 

vastineita suomen paikallissijoissa. Tavoitteena oli selvittää, miten sijaintia tai suuntaa 

ilmaistiin liettuan nykyisessä yleiskielessä käytetyllä tai postpositionaalisilla lokatiiveilla, ja 

oliko niiden suomennosvastineissa käytetty samoin nimettyjä kieliopillisia elementtejä. 

Postpositionaalisia lokatiiveja ei juuri nykypäivänä käytetä liettuan kielessä. Illatiivia kuitenkin 

esiintyy murteiden lisäksi kaunokirjallisuudessa, minkä vuoksi niihin siihen kiinnitettiin 

erityistä huomiota.  

Aineistona käytettiin Dalia Grinkevičiūtėn teoksen Lietuviai prie Laptevų jūros (2012) sivuja 

17–164 ja niitä vastaavia, suomennoksen Dalian kirja (2016) sivuja 13– 156. Aineisto koostui 

604 liettuankielisestä lokatiivimuotoisesta ilmauksesta, joista 31 tapauksessa esiintyi 

postpositionaalisia lokatiiveja. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, ilmaisivatko aineistossa 

esiintyvät liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivit sijaintia jossakin ja oliko ne suomennettu 

inessiiviä käyttäen. Tutkimustulokset osoittivat, että liettuan nykykielen lokatiivilla ilmaistaan 

sijaintia jossakin, mutta noin puolet aineiston liettuan nykyisen yleiskielen mukaisista 

lokatiiveista oli suomennettu inessiivillä ja melko useat myös adessiivilla. 

Liettuan postpositionaalisten lokatiivien on perinteisesti arveltu tekevän eron sisä‑ ja 

ulkosijainnin välillä, vaikka uudemmat tutkimukset ovatkin osoittaneet, että postpositionaalisia 

lokatiiveja käytettiin aikoinaan myös osittain epäjohdonmukaisesti. Postpositionaalista 

adessiivia syrjäyttävien prepositiorakenteiden yleistyessä ja toisaalta adessiivin osittain 

sulautuessa inessiiviin liettuan kielihistoriallisten muutosten johdosta postpositionaalisen 

inessiivin ja sitä jatkavan liettuan nykyisen yleiskielen lokatiivin semanttinen sisältö laajeni. 

Tämä tutkimus osoitti, että liettuan lokatiivi suomennetaan useimmiten inessiiviä käyttäen, 

mutta monasti myös adessiivilla. Adessiivien runsas lukumäärä aineiston 

suomennosvastineissa antoi aihetta vertailevaan jatkotutkimukseen liettuan lokatiivin ja 

sijaintia ilmaisevien prepositiorakenteiden käytön välisistä eroista.   

Hiukan alle kymmenen prosenttia aineiston lokatiiveista oli adverbeja, joista joillakin ilmaistiin 

myös aikaa. Adverbien suomennosvastineet olivat myös muita kuin suomen varsinaisia 
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paikallissijamuotoja. Liettuankielisillä adverbeilla ja niiden suomennosvastineilla ilmaistu 

sijainti tai suunta vastasi toisiaan noin puolessa tapauksista.  

 

Lisäksi tutkittiin erityisesti sitä, kuinka paljon aineistossa esiintyi liettuan kielessä aiemmin 

käytössä olleita postpositionaalisia lokatiiveja ja mitä ne olivat. Koska ne ovat suurelta osin 

kadonneet liettuan nykykielestä, oli oletettavaa, että niitä ei esiintynyt tutkimusaineistossa 

kovin paljon. Tämä hypoteesi piti paikkansa. Aineistossa mahdollisesti esiintyvät 

postpositionaaliset illatiivit olivat erityisen mielenkiinnon kohteena, koska käytetään edelleen 

jonkin verran liettualaisessa kaunokirjallisuudessa. Postpositionaalisella illatiivilla on ilmaistu 

suuntaa myös liettuassa, minkä vuoksi hypoteesina oli, että tämä olisi havaittavissa myös 

illatiivien suomennosvastineissa. Tämä oli todettavissa lähes poikkeuksetta niissä tapauksissa, 

joissa liettuankielinen ilmaus oli käännetty. Noin puolet analysoiduista liettuan 

postpositionaalisista illatiiveista oli suuntaa ilmaisevia nomineja samoin kuin niiden 

illatiivimuotoiset suomennosvastineet. Puolet postpositionaalisista illatiiveista puolestaan oli 

suuntaa osoittavia liettuan nykyisen yleiskielen adverbeja. Myös niiden vastineet 

suomennoksissa ilmaisivat suuntaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.  

Muista liettuan postpositionaalisista lokatiiveista adessiiveja ei lähteiden mukaan esiinny enää 

nykypäivän teksteissä. Oli odotettavissa, että tutkimusaineistostakaan ei niitä löytyisi, mikä piti 

paikkansa. Liettuan nykyisessä yleiskielessä adverbeina pidettyjä postpositionaalisia allatiiveja 

oli aineistossa kolme. Nämä kolme allatiivia eivät enää osoita liikkeen suuntaa jonkun luo, vaan 

ne ovat liettuan nykyisessä yleiskielessä useimmiten aikaa ilmaisevia adverbeja. Tutkitussa 

aineistossa esiintyneistä allatiiveista yhden suomennosvastine oli ajan adverbi, kaksi muuta oli 

suomennettu idiomia käyttäen.  

 

Tutkimus osoitti, että hiukan alle puolessa tarkastelluista tapauksista liettuankielisten sijainnin 

tai suunnan ilmausten suomennoksissa käytettyjen kieliopillisten elementtien nimitykset eivät 

vastanneet alkuperäisiä. Osaa ilmauksista ei voitu verrata niiden vastineisiin suomennoksen 

käännösratkaisujen  vuoksi. Näissä tapauksissa liettuankielisten ilmausten 

suomennosvastineiden rakenteet eivät sisältäneet paikallissijoja tai alkuperäistä ilmausta ei 

ollut lainkaan nähtävissä kyseisessä suomennoksessa. Tämän vuoksi muun muassa aineiston 

liettuankielisistä postpositionaalisista illatiiveista jäi tutkimuksessa analysoimatta noin 

kolmasosa.  
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Koska tutkimusaineisto oli 150 sivua yhdestä kaunokirjallisesta teoksesta, sen perusteella ei 

voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tuloksia voidaan silti pitää suuntaa 

antavina. Tämä tutkimus toi tietoa siitä, kuinka samoin nimettyjen sijamuotojen käyttö liettuan 

sijainnin ja suunnan ilmauksissa ja niiden suomennosvastineissa eroaa toisistaan. Usein eri 

paikallissijojen käytön syynä olivat kielten erilaiset verbirektiot. Aiheen vertaileva 

jatkotutkimus tuo tietoa, jota voi soveltaa muun muassa kielen opetukseen ja suomalaisten 

liettuan kielen opiskeluun. Jatkotutkimuksella voidaan selvittää myös käännöspulmien 

ratkaisemista. 

Liettuan historiallisen postpositionaalisen illatiivin käytön lisätutkimukselle on monia muitakin 

lähtökohtia. Jatkotutkimuksella voisi selvittää, onko kirjailijoilla tyylillisiä tai muita kriteerejä 

valita illatiivi teksteihinsä. Analysoidun teoksen kirjoittajan teksti oli kirjoitettua puhekieltä, 

mikä ilmeni lyhentyneistä lokatiivien päätteistä tekstissä. Postpositionaalisten lokatiivien 

käytön yhteydestä puhekieleen puhutaan, ja sitä voisi tulevaisuudessa tutkia. 

Kyselytutkimuksella olisi mahdollista voitaisiin selvittää yksittäisten henkilöiden perhetaustaa, 

asuinaluetta tai muita mahdollisia tekijöitä ja niiden yhteyttä illatiivin käyttöön. 

Postpositionaalisia lokatiiveja käytetään edelleen joillakin Liettuan murrealueilla ja 

kenttätutkimuksesta postpositionaalisten lokatiivien käytöstä osana murretutkimusta saataisiin 

tietoa niiden käytöstä nykypäivänä. Yhteiskunnallisen keskustelun ja kielellisten ohjeistusten 

vaikutusten seuraaminen illatiivin käytöstä ovat mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita sen 

selvittämiseksi, käytetäänkö illatiivia liettualaisessa julkisessa keskustelussa tai asiateksteissä. 
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8. SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA  

Šis darbas yra lyginamasis tyrimas apie vietos ir krypties raiškas lietuvių vietininku ir jų 

atitikmenis suomių vietos linksniais. Tyrimo tikslas išsiaiškinti, ar lietuviškos ir suomiškos 

vietos ar krypties raiškos medžiagoje išversti su tuo pačiu gramatiniu elementu. Taip pat 

siekiama ištirti istorines, lietuvių kalbos postpozicinių lokatyvų formas, kurios didžiąja dalimi 

pavirto prieveiksmiais ir dabartinėje standartinėje kalboje retai vartojamos. Nors postpoziciniai 

lokatyvai iš esmės išnyko iš lietuvių kalbos, iliatyvas vis dar tam tikru mastu vartojamas, 

daugiausia šnekamojoje kalboje ir tarmėse. Tai atsispindi ir grožinėje literatūroje. Tyrinėjime 

iliatyvui skiriamas ypatingas dėmesys. 

 

Tyrimo medžiaga – Dalios Grinkevičiūtės prisiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (2012) 

17–164 puslapiai ir atitinkami puslapiai vertimo į suomių kalbą vertėjos Reetos Tuoresmäki 

išverstos „Dalios knygos“ (2016) 13–156 puslapiuose. Medžiagoje analizuoti visi skirtingi 

lietuvių kalbos vietininko linksnio formos žodžiai, sudarantys vieno ar kelių žodžių vietos arba 

krypties raišką. Raiškos skiriamos dabartinės standartinės  lietuvių kalbos vietininko ir 

postpozicinių lokatyvų formomis. Iš viso medžiagoje buvo 604 lokatyvinės raiškos, iš kurių 31 

buvo postpozicinių lokatyvų raiška. 

 

Iš rezultatų matyti, kad lietuviškose ir suomiškose vietos ir krypties raiškose kiek daugiau nei 

pusėje atvejų suomiško vertimo gramatinis elementas sutampa su originalia lietuviška raiška. 

Lietuviškų vietos ar krypties raiškos ir jų suomiškų atitikmenų skirtumai dažnai atsiranda dėl 

veiksmažodžių valdymo arba vertimo strategijos. Reikšminga ir tyrimo rezultatuose aiškiai 

matoma, kad dabartinėje lietuvių kalboje nebeskiriama vidaus ir pašalio lokatyvai, o lietuviškos 

lokatyvinės formos, be inesyvo, dažnai verčiamos suomišku adesyvu. Tyrimo rezultatai rodo, 

kad lietuviški vietininko ir postpozicinių lokatyvų formos taip pat dažnai yra sustabarėję 

prieveiksmiai, kaip ir jų suomių atitikmenys. Jie kai kuriais atvejais išreiškia laiką, ne vietą ar 

kryptį. 

 

Pagal tyrimą lietuvių postpoziciniai lokatyvai vartojami retai. Istorinis lietuvių aliatyvas 

nebereiškia krypties, o laiką, ir jis kartais verčiamas į suomių kalbą frazeologizmu. 

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, galima patvirtinti, kad lietuvių grožinėje literatūroje adesyvas 

nebenaudojamas. Tačiau beveik visos iš tų postpozicinių iliatyvų raiškos, kurias buvo galima 

išanalizuoti, rodo kryptį, kaip ir jų suomiški atitikmenys. 
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Šis lietuvių ir suomių kalbų vietos ir krypties raiškų lyginamasis tyrimas yra naudingas mokant 

ir mokantis kalbos bei sprendžiant vertimo klausimus. 
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