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FONETIIKAN DESKRIPTIIVISIÄ PERUSKÄSITTEITÄ1

Antti Iivonen

Puhe on tapahtumasarja, jossa voidaan erottaa useita tasoja ja vaiheita. Puhuja suunnittelee
(kielentää) ilmauksen, joten taustalla ovat kaikki tähän suunnitteluun liittyvät tekijät. Tässä
esitellään niistä vain keskeiset fonetiikan ja eräät fonologian käsitteet. Konkreettinen
puhe tapahtuu anatomisten rakenteiden ja fysiologisten prosessien avulla, ja näiden alueelta
esitellään keskeiset puhe-elimet. Puhe-elimistö tuottaa puheen akustisesti (äänenä), ja
siksi joitakin puheen akustiikan perustavia käsitteitä esitellään. Puheen prosodiikan
käsitteille on omistettu oma luku. Tekstissä mainitaan suomenkielisten termien ohella eng-
lanninkieliset vastineet, joista on apua englanninkielisen kirjallisuuden lukemisessa. Puhe-
elinten tieteelliset nimet esitellään myös. Tekstissä esiintyvä merkki ">" viittaa kyseisen
termin selitykseen toisaalla tässä kirjoituksessa.

1. Fonetiikka ja fonologia

Fonetiikka (phonetics).
Sanan perustana on kreik. sana phone' "ääni". Varsinaista suomenkielistä vastinetta ei ole
olemassa. Termi "äänneoppi" ei kata koko modernin fonetiikan aluetta, vaan viittaa lähinnä
(erityis)kielen järjestelmän systemaattiseen foneettiseen osuuteen. "Äänneoppi"-termiin
sisältyvän "äänteen" perusteella voidaan sen myös - virheellisesti - ymmärtää tarkoittavan
vain puheen segmentaalista ulottuvuutta, siis vokaaleja ja konsonantteja, joita "äänne" tar-
koittaakin (> äänne). "Puhetiede" (speech science) vastaa nykyisessä muodossa käytännös-
sä osin fonetiikkaa, mutta se on useimmiten laajempi käsite (ja usein käytetty monikko-
muotoisena; esim. Kent 1997: Speech Sciences).

On vaikeata löytää määritelmää, joka sulkisi sisäänsä kaiken fonetiikkaan kuuluvan ja
samalla sulkisi pois kaiken muun, minkä voitaisiin katsoa kuuluvan muihin tieteisiin.

1 Ks. myös Fonetiikan terminologisia selityksiä: http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/fonterm/
Antti Iivonen, Mari Horppila, Miika Heikkonen ja Olli Rissanen (Helsingin yliopiston fonetiikan laitos)
Esa-Pekka Keskitalo (Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston Oodi oppimateriaalit -hanke).
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Fonetiikan luonnetta voidaan kuitenkin määrittää viittaamalla sen eräisiin olennaisiin
piirteisiin.

Fonetiikan identiteetti määräytyy lähinnä siitä tosiasiasta, että kielelliset viestit välitty-
vät puhe-elimistön avulla kuulijalle akustisesti. Kielelliset muodot on signaloitava äänen
avulla, jotta viesti olisi sosiaalisesti tavoitettavissa. Fonetiikkaa kiinnostaa toisaalta kielel-
listen muotojen ja rakenteiden konversio puheääneksi (puhujan suoritus) ja toisaalta puhe-
äänen konversio kuulijan havainnoksi ja kielelliseksi tulkinnaksi (kuulijan suoritus). Yleistä
fonetiikkaa kiinnostavat ne yleiset lainalaisuudet ja edellytykset, jotka mahdollistavat
puheviestinnän, kielten foneettinen typologia ja kielten vertailu. Erityiskielten fonetiikassa
kiinnostus on rajattu tiettyyn kieleen. Fonetiikan kohteina ovat etenkin äänteet, prosodia ja
äänenlaatu sekä niiden esiintymistä ohjaavat taustatekijät. Eri sovellukset ja näkökulmat
rajaavat tästä kokonaisuudesta omalla tavallaan määriteltyjä kohteita.

Fonetiikan tehtävänä on ensisijaisesti tutkia puhekielellisten ilmausten abstraktisen puo-
len ja konkreettisen realisoitumisen välistä suhdetta sekä puhekielellisten ilmausten välitty-
mistä puhujalta kuulijalle. Tähän liittyy kielikohtaisia ja yleisiä (universaaleja) piirteitä.
Koska puheen konkreettisella tasolla realisoituu kaikilta kieliopin tasoilta (semantiikasta,
syntaksista, morfologiasta ja fonologiasta) peräisin olevia variaatioita, on fonetiikan otetta-
va huomioon kieliopin koko rakenne voidakseen tunnistaa tutkimuskohteensa. Ottaessaan
huomioon puheen eri realisoitumistasot fonetiikka tutkii puheen tuottamista (joka viittaa
ensisijaisesti puhe-elinten toimintaan, mutta nykyisin myös puheen neuropsykologiaan),
akustista ilmenemismuotoa ja puheen havaitsemista. Fonetiikan näkökulma tieteenalana on
integroiva. Se ei ole siis pelkkää puheen fysiologiaa, puheen akustiikkaa tai puheen her-
mostollisen toiminnan kuvausta. Osaksi sen luonne määräytyy eri sovellusalojen kautta,
joita ovat mm. kielentutkimus, kielenopetus, murretutkimus, lapsen kielenkehitys, logope-
diset ja puheteknologiset sovellukset, rikostutkimus, ihmisen evoluutiotutkimus, puheen
aiheuttamia aivojen sähköisiä herätevasteita koskeva aivotutkimus.

Puheessa vaikuttaa kieliopillisten tekijöiden ohella paljon muita tekijöitä. Näitä ovat
mm. rytmi, puhujan tunnetila ja asennoituminen, puheen sopeuttaminen puhetilanteeseen.
Pitäessään objektinaan konkreettista puheilmausta, fonetiikan on tavalla tai toisella otettava
huomioon myös nämä tekijät. Fonetiikan on otettava huomioon myös murteelliset (alueel-
liset ja sosiaaliset) sekä yksilölliset puheen variaatiot. Puheen tuottaminen käsittää kaksi
laajempaa kokonaisuutta: kielentämisen (puheen suunnittelun; linguistic planning) ja itse
puhesuoritustapahtuman (execution). Jälkimmäiseen liittyy kielellisistä taustateki-
jöistä riippumattomia tekijöitä ja ne voidaan jakaa sentraalisiin ja perifeerisiin.
Esimerkkinä edellisistä on esim. puhevoimakkuuden säätely ympäristön melutason tai
puhe-etäisyyden mukaan. Esimerkkinä perifeerisistä tekijöistä voidaan mainita
äänenkorkeuden riippuvuus puhujan äänihuulten fysiologisesta tilasta (vrt. sukupuolen
vaikutus, tilapäinen käheys). Jälkimmäiset ovat luonteeltaan biomekaanisia.

Fonologia (phonology).
Fonologian käsite oli aluksi epämääräinen. Ferdinand de Saussure tarkoitti 1900-luvun
alussa fonologialla äännefysiologiaa (ks. esim. Kurs i allmän lingvistik, Budapest 1970, s.
59). Suuressa osassa brittitutkimusta fonetiikkaa ja fonologiaa ei ole erotettu. Fonologia sai
selkeämmän määrittelyn strukturalismissa, Euroopassa etenkin Prahan fonologisessa kou-
lukunnassa, kun samoihin aikoihin amerikkalaisessa kielitieteessä otettiin käyttöön käsit-
teet fonemiikka (phonemics) ja fonematiikka (phonematics). Fonologia on tuottanut suu-
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ren määrän erilaisia koulukuntia, joista toisilla on etäisempi, toisilla taas kiinteämpi suhde
fonetiikkaan.

Fonologia voidaan ymmärtää joko kielen järjestelmään kuuluvana komponenttina
sanaston, taivutusopin ja lauseopin ohella. Toisaalta se voidaan ymmärtää kielitieteelliseksi
tutkimusalaksi.

Fonologia ja fonetiikka eroavat toisistaan pääasiallisesti siten, että edellinen on abstrak-
tisempi, kielioppiin ja kielen järjestelmään kytkeytyvä, jälkimmäinen konkreettisempi ja
selvemmin itse puheprosesseihin kytkeytyvä. Fonologia viittaa ensisijaisesti koko siihen
yksiköiden, sääntöjen ja rajoitusten järjestelmään, joka puheessa toimii systemaattisten
äänteellisten tuotosten taustalla. Fonetiikkaa kiinnostavat myös esim. sukupuolten ja yksi-
löiden väliset äänteelliset erot, äänteiden ja prosodiikan konreettinen ilmeneminen. Fonolo-
gia on kiinnostunut enemmän kielen kategorioista, kun taas fonetiikkaa kiinnostavat myös
puheen graduaaliset ilmiöt. Kun tekstissä halutaan ilmaista nimenomaan jonkin ilmauksen
fonologista muotoa, käytetään vinoviivoja, esim. /maa/, kun taas foneettista asua ilmaistaan
hakasulkeissa, esim. [ma:]. Selvän rajan vetäminen fonetiikan ja fonologian välille on han-
kalaa. Tilannetta on verrattu kaksikasvoiseen Janus-jumalaan: toinen puoli katsoo sisään-
päin ihmisen kieleen ja mieleen, toinen ulospäin, viestin välittämiseen ja vastaanottajaan.
Vallitsee tavallaan se paradoksaalinen tilanne, että sen toteamiseksi, miten fonologia vai-
kuttaa, on jotakin sanottava ääneen. Kielen sanasto on aikojen kuluessa muodostunut koko-
naisuudessaan sen varaan, ovatko sanat äännettäviä ja kuulon avulla erotettavia. Toisaalta
puhutun ilmauksen yksiköitä ei voi kuvata viittaamatta kieleen. Eri aikoina on vallinnut
tasapainovaihteluita sen suhteen, miten abstraktista ja konkreettista puolta on otettu huo-
mioon. (Ks. fonologiasta enemmän: Wiik 1973; Karlsson 1983, Suomi 1988.)

2. Fonetiikan käsitteitä

Artikulaatio (articulation) ja ääntäminen (pronunciation).
Kielikohtaisesti vaihteleva sanojen, tavujen ja äänteiden sekä jatkuvan puheen tuotto. Vrt.
> prosodiikka, > ääni ja > äänenlaatu.

Äänne (sound, speech sound, phone).
Pienin mahdollinen kvalitatiivinen (= laadullinen) puheen segmentti, joka kuulon avulla
voidaan erottaa muista segmenteistä. Äänteet jakaantuvat > vokaaleihin ja > konsonanttei-
hin. Esim. brit. engl. sanassa church 'kirkko', jonka kirjoitusasussa on kuusi kirjainta, voi-
daan erottaa viisi äännettä. Sana alkaa ja päättyy affrikaattaan [t ], jonka kaksi segmenttiä
([t] ja [ ] = suhu-s) voidaan erottaa kuulon avulla. Fonologisesti sanassa on kuitenkin vain
kolme > foneemia, koska affrikaatta on itsenäinen foneemi. Kirjoituksen < ur > edustaa
brittienglannissa keskivokaalia [ :]. Äänne voidaan merkitä foneettisella symbolilla ja sym-
boliin liitetyillä tarkkeilla. Äänteet kuvataan yleensä artikulaatiosta johdettujen termien
avulla. "Äänne" voi viitata äännetyyppiin tai ainutkertaiseen reaalistumaan. Tietyissä
tapauksissa äänne ja > piirre voivat olla vaikeasti erotettavissa: voimakas > aspiraatio on
kuultavissa (esim. englannin [p]:ssä vokaalin edessä sanassa pea 'papu') ja voi olla kestol-
taan tavallisen äänteen mittainen ja muodostaa oman, puheen virrasta erottuvan segmentin.
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Sitä ei kuitenkaan tulkita äänteeksi vaan äänteen lisäominaisuudeksi tai foneemin piirteeksi.

Prosodiikka (prosody, prosodics).
Kielen prosodisten (suhteellisten) ilmiöiden muodostama kokonaisuus. Prosodiikan syno-
nyyminä voidaan pitää termiä prosodia, mutta toisinaan jälkimmäistä käytetään vain ru-
nousopillisena terminä. Pohjana on kreikan monikkomuotoinen sana "prosodia" (pros+odia
"puheen laululliset ominaisuudet"). Prosodisia ominaisuuksia ovat kestoon (ajoitukseen),
painotukseen, sävelkulkuun ja -korkeuteen sekä rytmiin liittyvät ilmiöt. Prosodiset piirteet
samaistetaan usein suprasegmentaalisten (suprasegmental) ("segmenttien yläpuolisten")
piirteiden kanssa. Ero ilmenee esim. siten, että äänteen kesto on kylläkin prosodinen piirre
mutta ei suprasegmentaalinen, koska domeenina (toteutuma-alana) on nimenomaan äänne-
segmentti. Suhteellinen kesto puolestaan on siinä mielessä suprasegmentaalinen, että ään-
teiden kestosuhteet ovat relevantteja. Toisaalta > äänenlaatuun (voice quality) liittyvät
piirteet (esim. käheys) ovat useimmiten suprasegmentaalisia, mutta niitä ei tavallisesti lueta
kuuluviksi prosodiikkaan.

Äänenlaatu (voice quality).
Suppean tulkinnan mukaan laryngaalisesti eli kurkunpään, etenkin ääni- ja/tai taskuhuulten
avulla aikaansaatu puheäänen  varioiva omjnaisuus. esim, käheä (breathy), karhea (hoarse),
henkäyssoinnillinen (breathy voiced; suomeksi usein "vuotoinen") ääni, falsetti (falsetto),
kuiskaus (whisper), narina (creak, vocal fry), tiukka (tense voice) ja rento (lax voice) ääni.
Laajan tulkinnan mukaan (Laver 1994:397-427) äänenlaatu käsittää kaiken sen supraglot-
taalisenkin (äänihuulten yläpuolisen) äänellisen vaihtelun, joka ei kuulu kielen systeemin
mukaiseen artikulaatioon vaan on yksilöllisen ääntämisen (idiolektin) piirre. Laver (1994:
399) käyttää "voice quality" -termin asemasta myös Honikmanilta peräisin olevaa termiä
"settings" (articulatory settings, phonatory settings, settings of overall muscular tension,
prosodic settings). Kutakin "asetusta" kuvataan suhteessa sen neutraaliin muotoon (neutral
reference setting). Supralaryngaaliset "asetukset" koskevat huulten, alaleuan, kielen ja kita-
purjeen (velumin) hienosäätöä. Äänenlaatu voi kuitenkin olla yksilöllisyyden ohella myös
sosiolektin (ammattiryhmän tai muun sosiaalisen ryhmän) tai kielivariantinkin (vrt. amer.
englannin vokaalien yleinen nasaalisuus) ominaisuus. Äänenlaaduilla on myös pragmaat-
tista käyttöä puhetilanteissa (vrt. kuiskaaminen kirjastossa; puheen värittäminen erilaisten
efektien aikaansaamiseksi). Ks. myös Laver (1980).

Artikulaatiopaikka (place of articulation).
Äänteen tuottamisessa käytetty luonteenomainen ja olennainen (relevantti) kohta ääntöväy-
lässä (kuva 1: keskeiset artikulaatiopaikat; kuva 2: etisten artikulaatiopaikkojen tarkennus;
kuva 3: kielen artikulaatiovyöhykkeet). Joillakin äänteillä on kaksi relevanttia artikulaatio-
paikkaa (> kaksoisartikulaatio) tai niihin voi liittyä ns. toissijainen artikulaatio 1. > lisä-
artikulaatio 1. > sekundaariartikulaatio.
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KUVA 1. Artikulaatioelimet ja niiden nimistä johdetut artikulaatiopaikat.

ARTIKULAATIOPAIKAT

puhe-elin tieteellinen nimi artikulaatiopaikka
1.     huulet LABIUM, mon. LABIA) bilabiaalinen

2.     huulet - ylähampaat DENS, LABIUM labiodentaalinen,
dentilabiaalinen

3.     hampaat DENS, mon. DENTES interdentaalinen
4.     hampaiden takapinta postdentaalinen
5.     hammasvalli ALVEOLI (monikollinen) alveolaarinen
6.     (kova) kitalaki PALATUM (DURUM) palataalinen
7.     kitapurje VELUM velaarinen
8.     kitakieleke UVULA uvulaarinen
9.     nielu PHARYNX faryngaalinen
10. äänirako GLOTTIS glottaalinen
KIELEN ARTIKULAATIOVYÖHYKKEET:
11.   kielen kärki APEX apikaalinen
12.   kielen lapa CORONA tai LAMINA koronaalinen, laminaalinen
13.   kielen selkä DORSUM dorsaalinen
14.   kielen tyvi RADIX radikaalinen
15.   kielen alapinta SUB 'alla', LAMINA sublaminalinen

Huomatuksia:
Hammasvallin tieteellinen vastine ALVEOLI on sanan alveolus ’liittymäkohta’ monikkomuoto,

Ääniraossa äännettävistä äänteistä käytetään termiä "glottaalinen", mutta toisinaan niitä nimitetään
kurkunpäähän viittaavalla termillä "laryngaalinen".

 Kielitieteellisessä kirjallisuudessa (epätarkasti) usein "alveolaarinen" ja "dentaalinen" yhdessä =
"dentaalinen".

  Toisinaan "palataalinen" ja "velaarinen" yhdessä = "palataalinen". Kirjallisuudessa "palataalinen" viittaa
nykyisin enimmäkseen kovan kitalaen (PALATUM DURUM) artikulaatioon, "velaarinen" taas kitapurjeen
(PALATUM MOLLE, VELUM) alueeseen, mikä terminologian kannalta on tarkkaan ottaen epäjohdonmu-
kaista. Suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus on jäänyt varhemman, itse asiassa loogisemman käytön kannalle.

 Termillä "koronaalinen" on toinenkin merkitys. Foneettisten piirteiden teoriassa se viittaa kielen etuosalla
tuotettuihin äänteisiin, joten se kattaa apikaaliset, laminaaliset ja retrofleksiset (sublaminaaliset) äänteet.



Artikulaatiotapa (manner of articulation).
Äänteen tuottamisen luonnetta, lähinnä väylän avauma-astetta ilmaiseva termi. Tärkeim-
mät artikulaatiotavat ovat > avauma, > supistuma ja > sulkeuma. Pelkästään niiden
varaan ei kuitenkaan artikulaatiotapoja voida ryhmitellä. Konsonanttien artikulaatiotapa-
luokat ovat > klusiilit, > frikatiivit (> spirantit ja > sibilantit), > puolivokaalit, > nasaalit,~>
likvidat (lateraalit ja tremulantit), > napausäänteet, > hipaisuäänteet, > avulsiivit, >
ejektiivit, > implosiivit.

Avauma eli apertuura (aperture, opening).
Artikulaatiotapa, jolle on ominaista äänteen tuottaminen ilman selvää estettä ääntö-
väylässä (esim. vokaalit).
Supistuma eli striktuura (stricture).
Artikulaatiotapa, jossa ääntöelimet muodostavat äänteen tuottamista varten kapeikon,
missä puolestaan syntyy äänteelle ominainen hankaushäly (esim. > frikatiivit).
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Sulkeuma eli klausuura (closure).
Artikulaatiotapa, jossa muodostuu täydellinen sulkeuma ääntöväylässä. Tyypillinen
etenkin > klusiileille.
Koska puolivokaaleissa väylän avauma-aste on suppeampi kuin vokaaleissa, mutta ei yhtä
suppea kuin frikatiiveissa, voidaan niiden väylän avauma-astetta kuvata lähentymäksi
(approximation).

Artikulaatioliike (articulatory gesture).
Äänteen tuottamiseen tarvittava, puhe-elinten toimintatapaan liittyvä liikekokonaisuus.
Ladefoged & Maddieson (1996: 6): yksittäisen artikulaatioelimen liike, joka voi yksin
muodostaa äännesegmentin perustan, mutta voi vaatia muiden artikulaatioliikkeiden koor-
dinaatiota kyseisen äänteen muodostamiseksi.

Artikulaatioasento (articulatory posture, articulatory target).
Äänteen artikulaatioliikkeen aikainen, äänteelle tyypillinen ääntöelinten omaksuma asento,
artikulaation tavoiteasema. Tavallisin äänteiden määrittelyn kuvaustapa. Fonetiikassa on
yli sadan vuoden ajan käyty keskustelua artikulaatioliikkeiden ja artikulaatioasentojen mer-
kityksestä puheessa.

Konstriktio eli kapeikko (constriction).
Ääntöväylään huulten tai kielen avulla muodostettu sulkeuma tai supistuma, mutta myös
vokaaleissa ääntöväylän kapein kohta. Voi esiintyä huulten, suulaen, hammasvallin tai nie-
lun kohdalla. Huom.: englannin termi "obstruction" (ja "obstruents") viittaa sulkeumiin ja
supistumiin.

Aluke (attack).
Erotetaan kova (hard) ja pehmeä (soft) aluke. Antiikin ajoilta peräisin oleva jaottelu, jonka
mukaan glottaalisella kovalla alukkeella (engl. myös glottal catch) alkavat sanat (esim.
suomen aamu) erotettiin kuvauksessa pehmeällä alukkeella, [h] :11a (suomen haamu) alka-
vista sanoista. Vielä Sweet (1877) kuvasi [h]:n ja glottaalisen kovan alukkeen irrallaan
konsonanteista alukkeita koskevassa luvussa.

Sointi (voicing).
Äänihuulten värähtelyn aikaansaama puheen ominaisuus tai piirre; se osa puheesta, jonka
aikana äänihuulet värähtelevät. Akustisesti kyseessä on (kvasi)periodinen värähtely, jonka
spektrissä esiintyy harmonisia osasäveliä. Erottavana piirteenä sointi saa aikaan piirteen >
soinnillinen.

Soinnillinen (voiced).
Äänihuulten värähtelyn aikaansaama äänteen foneettinen tai fonologinen piirre. Yleensä
vokaalit ja muut resonanttiäänteet ovat soinnillisia. Foneettisesti soinnillisuus on graduaali-
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nen ominaisuus eli äänne voi olla kokonaan tai osittain soinnillinen. Soinnittomissa (un-
voiced, voiceless) äänteissä (kuten p, t,  k,  s) äänirako on enemmän tai vähemmän auki.
Henkäyssoinnillisissa äänteissä (kuten suomen [h]:ssa sanassa paha) ääniraon huulirako
värähtelee etuosaltaan ja rustorako on auki.

Hankaushäly (friction).
Ääntöväylän supistumakohdalla ääntöelinten hankauksen aikaansaama äänteen piirre, joka
syntyy ns. turbulentin ilmavirtauksen avulla. Akustisesti kyseessä on epäperiodinen väräh-
tely.

Koartikulaatio (coarticulation).
Puhe-elinten toimintatavasta aiheutuva, puhetta helpottava ilmiö, jossa samankaltaistumista
tapahtuu etenkin peräkkäin esiintyvien äänteiden kesken. Koartikulaatio voi olla prog-
ressiivista (etenevää) tai regressiivistä (ennakoivaa). Tavallisia ovat nasaalisuuden tai soin-
nin/soinnittomuuden leviäminen ympäristöäänteeseen. Koartikulaatio toimii etenkin tavun
puitteissa, mutta on mahdollinen myös tavun- ja jopa sananrajan yli. Toiset äänteet (suo-
messa etenkin konsonantit [h, s, 1, k]) ovat hyvin koartikulaatioalttiita, toiset taas (kuten
suomen [t]) ovat koartikulaation suhteen resistentimpiä.

Lisäartikulaatio (secondary articulation) eli sekundaariartikulaatio.
Äänteen perusartikulaatioon liittyvä foneettinen tai foneeminen lisäpiirre. Foneettinen lisä-
artikulaatio esiintyy esim. englannin tummassa l-äänteessä sanoissa fill, full, film (velari-
saatio). Lisäartikulaatioita ovat palatalisaatio, velarisaatio, faryngalisaatio ja labialisaa-
tio.

Kaksoisartikulaatio (double articulation).
Äänteellä voi olla kaksi relevanttia artikulaatiopaikkaa, esim. joruban labiovelaarisessa
klusiilissa sanassa akpá 'käsi(varsi)', jossa [k] ja [p] ääntyvät yhtenä samanaikaisena ään-
teenä (Ladefoged 1975: 143).

Äännejono (sequence of (speech) sounds; sequence of phones).
Peräkkäisten äänteiden muodostama ketju yleensä sanan sisällä. Ks. tavu, konsonanttiyhty-
mä, vokaaliyhtymä.

Fonaatio (phonation).
1. Sointiäänen (voice) tuottaminen äänihuulten avulla.
2. Erilaiset äänihuulten toimintatavat (phonation processes; phonation types) puheessa, jol

loin mukaan luetaan muun muassa normaali sointi, soinnittomuus, narina, kuiskaus,
henkäyssointi, jopa glottaaliklusiili.

3. Puheen tuottaminen (vanhentunut käyttö).
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Äänihuuliperiodi (glottal period).
Yksi äänihuulten värähdysjakso, jonka aikana äänirako sulkeutuu ja avautuu kerran. Yksi
äänihuuliperiodi jaetaan avovaiheeseen (open phase) ja sulkuvaiheeseen (closed phase).

Artikulaatiobaasis (articulation base).
Jo 1800-luvulla (F. Franke) käyttöön otettu käsite, joka viittaa siihen, että kielet ja murteet
eroavat toisistaan yleisen puhe-elimistön artikulaatiovalmiustilan suhteen. Tämän tilan tul-
kitaan vallitsevan joko ennen varsinaista puhetta tai sen aikana. Esim. ranskaa on kuvattu
artikulaatiobaasikseltaan etiseksi, suomea taas takaiseksi. Wallis oli jo 1653 kuvannut arti-
kulaatiobaasikseen viittaavaa ilmiötä. Eri tutkijoilla oli vaihtelevia nimityksiä sille 1800-
luvulla. Koska useat artikulaatiobaasiksen parametreista ovat samoja kuin (laajasti tulkiten)
> äänenlaadulla, on artikulaatiobaasiksen käsite hämärtynyt ja jäänyt osin pois käytöstä.
Esim. H. Kelzin hyvin laaja tulkinta sisällyttää artikulaatiobaasiksen piiriin supraglottaalis-
ten ja glottaalisten tekijöiden lisäksi mm. assimiloinnin, yleisen lihasjännityksen ja hengi-
tyspaineen määrän. Temes on tulkinnut artikulaatiobaasiksella olevan konstrastiivista mer-
kitystä toisen kielen oppimisessa. On tuotu esiin, että myös puheen havaitsemisessa tällai-
nen perusvalmius vaikuttaa ja että pitäisi puhua myös "audiobaasiksesta" (W. Graff). Arti-
kulaatiobaasis on tulkittu myös fonologisesti riippuvaksi kielen fonologisesta rakenteesta
(Drachman ym.).

Tavu (syllable).
Tavu on puheentuoton eräs perusyksikkö. Useita tavun foneettisia ja fonologisia selityksiä
on esitetty. R. H. Stetsonin tavuteorian mukaan jokaista tavua vastaa keuhkoista lähtevä
hengityspulssi, mitä ei kuitenkaan ole voitu todistaa oikeaksi. Prominenssiteorian mukaan
äännejonoissa tietyt äänteet ovat sonorisempia (kuuluvampia) kuin toiset ja muodostavat
näin ollen sonorisuushuippuja, jotka vastaavat tavukeskuksia. Epäsonorisimmat äänteet
muodostavat sonorisuuden laaksoja. Tavunrajaa ei kuitenkaan ole aina helppoa määrätä.
Esim. englannin sana busker voidaan tavuttaa bu-sker, bus-ker tai busk-er, mikäli perus-
tana on sonorisuus. Fonologisessa todistelussa viitataan etenkin erityiskielen tyypillisiin
äännejonoihin. Tavun sisäisessä rakenteessa erotetaan tavun keskus (centre, nucleus),
tavun avaava segmentti (onset) ja tavun päättävä segmentti (coda). Tavun avaavaa ja
päättävää segmenttiä kutsutaan reunukseksi (margin). Reunuksena voi esiintyä yhden ään-
nesegmentin ohella myös konsonanttiyhtymä (cluster). Sana voi olla yksitavuinen (mono-
syllabic) tai monitavuinen (polysyllabic). Vokaalien ohella myös konsonantit voivat olla
tavuakannattavia (syllabic), esim. [n] saksan sanassa bitten, [1] englannin sanassa bottle,
[r] tshekin sanassa krk. Tavulla on merkitystä myös puheen painotuksen ja rytmin kannal-
ta. Fonologiassa tavunraja ilmaistaan merkillä /./, esim. <talo> /talo/.

Tavutus (syllab(if)ication).
1. Sanan jakaminen tavuiksi kielikyvyn avulla.
2. Sanakirjassa ilmaistu tavunrajojen sijoitus.
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Reduktio (reduction).
Äänteiden laadun heikkeneminen. Esim. englannin painottomissa tavuissa tapahtunut ilmiö
(sanan ahead ensimmäisessä vokaalissa [s]) tai saksan loppu-[a] sanassa Bitte. Vrt. > täys-
vokaali. Äänteiden täyttä katoa sanan eri asemissa ilmaistaan seuraavilla termeillä: aferee-
si (aphaeresis)(alussa), synkopee (syncope)(sanan sisällä), apokopee (apocope) (lopussa)
ja elisio (elision)(yleensä äänteen kato tai erityisesti kato puhetahtien sisällä morfeemin- tai
sananrajalla). Täyskatoa (engl. myös: deletion) ilmenee esim. suomen puhekielen sata-
luvuissa (kolmes(a)taa) ja muissa yhdyssanoissa (puol(u)stuspeli), jolloin alkuperäisen
äänteen koartikulatorista vaikutusta saattaa jäädä jäljelle. Kielissä esiintyy myös etenkin
funktiosanoista ja usein esiintyvistä verbeistä ns. heikkoja (weak form) ja vahvoja (strong
form) muotoja. Esim. englannissa him -> im -> m; I am -> I´m.

Ilmanvirtaustyypit (airstream mechanisms).
Tapa, jolla saadaan aikaan puheen tuotossa välttämätön ilmanpaineiden vaihtelu, jota kut-
sutaan initiaatioksi. Voidaan erottaa ilmanvirtauksen suunta, joka voi olla suusta ulospäin
suuntautuva eli egressiivinen tai sisäänpäin suuntautuva ingressiivinen. Initiaatio voidaan
saada aikaan keuhkojen (pulmoninen), glottiksen (glottaalinen) tai velumin avulla (velaa-
rinen).

Konsonantit

Konsonantti (consonant).
Äänne, joka muodostetaan ääntöväylän sulkeuman tai supistuman avulla. Yleensä konso-
nantti esiintyy vokaalin kanssa samassa tavussa ("kerake" < kera; latinan "con" 'kanssa'
"sonare" 'soida'), mutta resonanttikonsonantit voivat yksinkin muodostaa tavun (engl. [1]
sanassa bottle 'pullo'; saksan [n] bitten 'pyytää', tshekin [r] krk 'kurkku').

Klusiili eli umpiäänne (stop; plosive).
Äänne, joka syntyy ääntöväylän täydellisen sulkeuman seurauksena. Nenäportti on kiinni.
Klusiilien ajalliset vaiheet on esitetty kuvassa 4.

Klusiilien ääntövaiheet.
Klusiilit koostuvat useista artikulatorisista ja akustisista vaiheista (ks. kuva 4).
1) imploosio eli ummistumis- eli sulkeutumisvaihe (implosion).

Vaihe vokaalista klusiiliin, jolloin artikulaatiopaikalla oleva avauma supistuu sulkeu-
maksi, formantit "taipuvat" ja intensiteetti '-heikkenee*.

2) okkluusio eli umpivaihe (closure).
Vaihe, jolloin ilmavirran kulku orfkokonaan estynyt.

3) eksploosio eli laukeamisvaihe (release, explosion, burst).
Vaihe, jolloin ääntöväylään muodostuneen sulkeuman taakse muodostunut paine pur-
kautuu ulos suusta.

4) soinnin alkamisaika (voice onset time; VOT).
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Aika, joka kuluu laukeamasta ensimmäisen äänihuuliperiodin alkuun. Pitkä VOT on
tyypillinen aspiroituneille klusiileille (englannissa ja saksassa).

KUVA 4. Klusiilien ajalliset vaiheet esitettyinä sanan hakkaa oskillogrammin avulla (aika
=ms / amplitudi; kuva tuotettu Macquirer-ohjelmalla). Miespuhuja. [k] suomen kielen vas-
taisesti tarkoituksellisesti aspiroitu. Klusiilin vaiheet ovat: 1) imploosio (ummistuminen),
2) okkluusio (umpivaihe, sulkeuma), 3) eksploosio (laukeama) ja 4) aspiraatiohäly. Soin-
nin alkamisaika (VOT) = vaiheet 3 ja 4 yhdessä. VOT:n kesto vastaa klusiilin aspiroitumi-
sen astetta.

Frikatiivi eli hankausäänne (fricative).
Äänne, joka syntyy ääntöväylän supistumakohdalla ilmavirran aiheuttamasta hankaus-
hälystä, esim. [f, x, s]. Frikatiivit jaetaan spirantteihin ja sibilantteihin.

Spirantti eli rakoäänne (spirant).
Rakosupistumalla muodostettava heikkohälyinen frikatiivi. Esim. englannin sanojen this ja
think alkukonsonantit ja englannin [v].

Sibilantti eli kouruäänne (sibilant).
Kourusupistumalla muodostettava vahvahälyinen frikatiivi. Esim. [s] ja [z]. Kouru, joka
osassa sibilantteja muodostetaan pitkittäissuuntaan kielen selässä, ei todellisuudessa kui-
tenkaan ole tyypillinen kaikille sibilanteille (ks. Ladefoged & Maddieson 1996: 367).

Suhusibilantti eli väljä sibilantti (wide sibilant).
Soinniton tai soinnillinen palato-alveolaarinen sibilantti, johon usein liittyy labiali-
saatio, esim. [ ] engl. ship 'laiva', saks. Tisch 'pöytä', ruots. sjuk 'sairas'; soinnilli-
nen suhusibilantti [ ] engl. sanassa measure 'mitta' ja ranskan sanassa jeu 'leikki'.

Puolivokaali (semi-vowel, approximant).
Engl. vastine toisinaan myös: "glide". Ääntöelinten lähentymällä tuotettu äänne. Esim.
suomen [v] ja [j], englannin [w].

Nasaali(konsonantti) eli nenä-äänne (nasal).
Konsonanttiäänne, joka syntyy, kun kitapurje (velum) lasketaan alas ja ilmavirta pääsee



12 Fonetiikan deskriptiivisiä  peruskäsitteitä   •   Antti Iivonen

näin ulos nenäväylän kautta suuväylän ollessa samalla suljettuna jostakin kohdasta. Esim.
konsonantit [m], [n] ja [g] suomen sanoissa ramman, rannan, rangan.

Prenasaalinen (prenasal).
Konsonanttiin liittyvä nasaalinen piirre, joka käyttäytyy fonologisen segmentin tavoin. Pre-
nasaalisia klusiileja esiintyy mm. fidzin kielessä (mbaka 'eräs viikunapuulaji').

Likvida (liquid consonant).
Lateraaleista ja tremulanteista käytetty yhteisnimitys. Varsinaista suomennosta ei ryhmästä
ole käytetty; Latinan sana "liquidus" viittaajuoksevaan, kirkkaaseen, selkeään.

Lateraali eli laideäänne (lateral)
Äänne, jossa kielen kärki sulkee ääntöväylän keskikohdan hammasvallin kohdalla ilmavir-
ran päästessä ulos laidoilta. Alkukonsonantti sanoissa luumu, liima. Toispuoleinen ilma-
virran pääsy on myös mahdollinen, jolloin on kyseessä unilateraalinen artikulaatio (uni-
lateral articulation).

Frikolateraali (lateral fricative).
Soinniton lateraali (engl. myös: voiceless lateral). Esiintyy mm. kymrin kielessä.

Tremulantti eli täryäänne (trill).
Ns. tärysupistuman avulla aikaan saatu konsonantti. Tärysupistumassa huulet, kielen kärki
tai kitakieleke (uvula) muodostaa täryliikkeen osittain täryyn osallistuvan ääntöelimen
aktiivisen lihastoiminnan, osittain ilmavirran paineen avulla (ns. Bemoullin efekti selittää
täryjen muodostuksen). Esim. [B] (bilabiaalinen), [r] (apikaalinen) tai [R] (uvulaarinen tre-
mulantti).

Napausäänne (tap); hipaisuäänne (flap); yksitäryinen tremulantti (flapped trill).
Napausäänteet ja hipaisuäänteet muodostavat uusimmat tulokkaat äänteiden taksonomias-
sa, eikä niiden asema ole täysin vakiintunut. Aiempi termi "yksitäryinen tremulantti" vas-
taa uudempaa termiä "tap" ja on yhdeksi kielen näpäytykseksi tai hipaisuksi lyhentynyt
äänne [r], jolloin se muistuttaa klusiilia, mutta sulkeuma ei ole yhtä pitkäkestoinen kuin
klusiileissa. Esiintyy mm. espanjan sanassa pero 'mutta', kun taas sanassa perro 'koira' on
selvä tremulantti. Englanninkielisissä termeissä "tap" ja "flap" on vielä vakiintumatto-
muutta (ks. Ladefoged & Maddieson 1996: 230). Ladefoged on tehnyt seuraavan määritte-
lyn (ks. mts. 231):

"Tap" tuotetaan "näpäyttämällä": tavallisesti kielen etuosan jokin kohta näpäyttää
lyhytaikaisesti suoraan jotakin suun yläpinnan kohtaa, joka on tavallisimmin dentaa-
lisella tai alveolaarisella alueella.
"Flap" tuotetaan "hipaisemalla": tavallisesti kielen etuosan jokin kohta sivuaa liike-
radallaan lyhytaikaisesti suun yläpinnan kontaktikohtaa, joka on tavallisesti takavalli.
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"Tap" esiintyy esim. soinnittomasta alveolaarisesta klusiilista lyhentyneenä äänteenä
(amer.engl. Betty, writer). "Flap" esiintyy esim. amer.engl. sanassa dirty.

R-väriset äänteet (rhotics).
Laajempi r-tyyppisten äänteiden ryhmä. Termin pohjana on kreikan kirjoituksen rho-kir-
jain (Ladefoged & Maddieson 1996: 182, 215, 244). Huomattakoon, että tremulantit ovat
täryäänteitä, jolloin esim. englannin sananalkuinen konsonantti sanassa red 'punainen' ei
voi kuulua tremulantteihin vaan se luokitellaan puolivokaalien joukkoon. "Perheyhtäläi-
syyden" nojalla, kielihistoriallisista syistä ja nykykielen vaihteluiden kannalta yhteisryh-
mää "r-väriset äänteet" voidaan perustella. Yhteiseksi akustiseksi nimittäjäksi ryhmälle on
esitetty alennettua formanttia F3 (Ladefoged & Maddieson 1996: 244).

Avulsiivit eli naksausäänteet (aiemmin: maiskausäänteet)(click).
Äänteet, joiden tuottaminen perustuu suuväylän kahden sulkeuman väliitimuodostuvan ali-
paineen hyväksikäyttöön. Esim. alveolaarinen avulsiivi (Ladefoged & Maddieson 1996:
246) saadaan aikaan muodostamalla sulkeuma hammasvallin ja velumin kohdalle jättäen
kielen ja suun yläpinnan välille ilmatila. Ilmatilaan saadaan aikaan alipainetta laajentamal-
la sitä. Kun etinen sulkeuma puretaan, ilma syöksähtää sisään suuhun tasoittaen ilmanpai-
neen ja synnyttäen samalla äänteen. Myös takainen sulkeuma puretaan. Avulsiiveja on
etenkin eteläafrikkalaisissa khoisan-kielissä xhosassa ja namassa. Huomattavaa naksaus-
äänteiden tutkimusta tehty viime aikoina (Köhler, Ladefoged, Snyman, Traill & Vossen
1988; Nakagawa 1995; Ladefoged & Maddieson 1996: 246-). (Termi "naksausäänne", ks.
Anhava 1998: 134.)

Ejektiivit (ejective).
Äänteitä, joissa äänirako suljetaan tiiviisti ja muodostetaan toinen sulkeuma ääntöväylän
jossakin toisessa kohdassa (esim. huulissa tai hammasvallissa). Nostamalla suljettua äani-
Takoa (kurkunpäätä kokonaisuudessaan) ylöspäin saadaan syntyneessä ilmatilassa aikaan
ylipainetta. Avaamalla etinen sulkeuma tuotetaan äänne. Ejektiivejä on esim. zulussa ja
georgiassa (eli gruusiassa).

Implosiivit (implosive).
Eroavat ejektiiveistä siten, että kahden sulkeuman väliin jäävään ilmatilaan synnytetään
alipainetta laskemalla kurkunpäätä (ja sen mukana suljettua äänirakoa) alaspäin. Etisen sul-
keuman purkaminen aiheuttaa äänteen syntymisen. Implosiiveja on esim. jorubassa.

Aspiraatio (aspiration).
Kaksi tulkintaa: 1) Suuväylän sulkeuman taakse syntyneen ilmanpaineen voimakkaan lau-
keaman aiheuttama /i-mainen lisä-äänne klusiilissa. 2) Klusiilin laukeaman (release) jälkei-
nen soinniton vaihe ennen äänivärähtelyn alkamista (vrt. soinnin alkamisaika, voice onset
time; kuva 4). Jälkimmäisen selityksen kannalta sananloppuisten, tauonetisten klusiilien
aspiraatio on ongelmallinen (esim. saksan Fett 'rasva', englannin fit 'sopia').
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Aspiraatta (aspirated plosive).
Äänne, johon liittyy aspiraatio, esim. [kh], [ph], [th]; engl. sanoissa key, pie, tie.

Affrikaatta (affricate).
Klusiilin ja frikatiivin muodostama äänneyhdistelmä, jolloin frikatiiviosuus merkitsee klu-
siilin purkamista samalla tai lähes samalla artikulaatiopaikalla. Esim. [pf], [ts].

Resonantti (resonant).
Yhteisnimitys avaumalla tuotettaville äänteille, joissa esiintyy samankaltaisia resonanssi-
piirteitä kuin vokaaleissa ja joilla on spektrissä harmonisia osasäveliä (vokaalit, likvidat,
nasaalit, ainakin jotkin puolivokaalit).

Obstruentti (obstruent).
Yhteisnimitys äänteille, jotka muodostetaan supistumalla tai sulkeumalla (klusiilit, frikatii-
vit, affrikaatat).

Geminaatta (geminate).
Pitkä konsonantti, joka kuuluu kahteen peräkkäiseen tavuun, suom. esim. kuk-ka.

Yksinäiskonsonantti (single consonant, singleton, simple consonant).
Konsonanttiyhtymän vastakohta.

Leenis (lenis).
Konsonantin ominaisuus, joka merkitsee heikkoa (pehmeää) artikulaatiovoimaa.Vrt. > for-
tis.

Fortis (fortis).
Edellisen (leenis) vastakohta. Fortiskonsonanteissa artikulaatio on voimakas.

Nivonta eli liaison.
Sanan viimeisen, säännönmukaisesti ääntymättä jäävän konsonantin sitominen seuraavan
vokaalialkuisen sanan alkuun, esim. englannin ns. "linking-r" ilmauksessa here and there
'siellä täällä', ranskassa vous aussi [vuzo'si] 'te myös'.

Konsonanttiyhtymä (consonant cluster).
Samassa tavussa esiintyvä konsonanttijono; suomessa /kl/ klapi, /pr/ prutku; ruotsissa
/rskt/ färskt; engl. /str/ string. Toisinaan myös sanansisäisistä konsonanttijonoista, joissa
on tavunraja, käytetään samaa nimitystä (suomen multa /mul.ta/; portti /portti/).
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Vokaalit

Vokaali (vowel).
Äänne, joka tuotetaan ääntöväylän avaumalla (ääntiö). Perusvokaalien (basic vowel) omi-
naisuuksia kuvataan kielen aseman suhteellisen korkeuden ja etisyysasteen sekä huuli-
aukon muodon avulla. Kieli voi vaaka-asemaltaan sijaita suussa etisessä (> etuvokaalit),
Keskisessä (> keskivokaalit) tai takaisessa (> takavokaalit) asemassa. Pystysuunnassa kieli
voi sijaita korkealla ja muodostaa suppean väylän (> suppeat v.), sijaita matalalla ja muo-
dostaa väljän väylän (> väljät v.) tai sijaita ääriasemien välillä (> välivokaalit). Huuliau-
kon muodon mukaan vokaalit voivat olla > laveita tai > pyöreitä. Perusominaisuudet kos-
kevat siis vokaalin etisyysastetta, väljyysastetta ja huuliankon muotoa.

KUVA 5. Suomen vokaalien [ä] ja [a] artikulaation sivuprofiilikuvat. Muokattu röntgen-
tekniikkaan perustuvista alkuperäisistä Sovijärven (1963) kuvista digitaaliseen muotoon.

   Vokaaleilla voi olla kuitenkin myös muita piirteitä mm. nasaalisuus (> nasaalivokaali),
> kvantiteetti, kuiskaus. Vokaalit voivat olla > monoftongeja, > diftongeja tai > diftongeja.
Huulten pyöristys voi olla suuntautunut eteenpäin, jolloin huulet ovat "törröllään" (pro-
trusion) tai suuntautuvat toisiaan kohti (compression).

Jos vokaalit on tuotettu normaalilla fonaatiolla, niillä on harmonisista > osasävelistä
koostuva > spektri ja ne ovat auditiivisesti > sonorisia kuten yleensä > resonanttiäänteet.
Vokaalit voivat yksinäänkin muodostaa > tavun. Vokaalit ovat myös sävelkulun kannatta-
jia. Ks. myös > kardinaalivokaalit (kuva 9).

Etuvokaali (front vowel).
Vokaali, jonka tuottamisen aikana kielen selän aikaansaama suuväylän kapein kohta sijaitsee
suun etuosassa, esim. i, e, y, ö, ä. Toisinaan puhutaan palataalisista vokaaleista.

Takavokaali (back vowel).
Vokaali, jonka tuottamisen aikana kielen selän aikaansaama suuväylän kapein kohta
sijaitsee suun takaosassa velumin tai nielun alueella, esim. u ja o. Toisinaan puhutaan ve-
laarisista vokaaleista.
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Keskivokaali (central vowel).
Vokaali, jonka tuottamisen aikana kielen selän aikaansaama suuväylän kapein kohta sijait-
see suun keskiosassa kovan ja pehmeän kitalaen raja-alueella, esim. englannin sanassa you
[ju:], 'sinä', suomenruotsin hus [hu:s] 'talo', venäjän sanassa my [mi] 'me', saksan sanassa
Mitte [mits] 'keskusta' painottomassa toisessa tavussa.

Väljä eli avoin eli matala vokaali (open vowel, low vowel).
Vokaali, jonka tuottamisen aikana kielen selkä on matalalla, jolloin suuväylä on väljä,
esim. suomen a ja ä. Ks. kuva 8.

Suppea (myös: suljettu, ahdas, korkea vokaali) (close vowel, high vowel).
Vokaali, jonka aikana suuväylään muodostuu kapein vokaaleille mahdollinen avauma-aste,
esim. i, y ja u.

Välivokaali (mid vowel).
Puolisuppeat ja puoliväljät vokaalit, jotka jäävät suppeiden ja väljien vokaalien väliin. Ks.
kuvat 7 ja 8. Väli vokaalit jaetaan kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne lähempänä sup-
peita vai väljiä vokaaleita:

Puolisuppea vokaali (half-close, mid-close vowel).
Lähempänä suppeiden vokaalien sarjaa sijaitsevat vokaalit. Ks. kuvat 7 ja 8.
Puoliväljä vokaali (half-open, mid-open vowel).
Lähemmäksi väljien vokaalien sarjaa sijoittuvat vokaalit. Ks. kuva 8.

Täysvokaali (full vowel).
Painollisessa tavussa esiintyvä, selvästi artikuloitu vokaali.

Redusoitunut vokaali (reduced vowel).
Laadultaan (sointiväriltään) epämääräistynyt vokaali, joka esiintyy pääpainottomissa ase-
missa. Vastakohtana täysvokaali.

Shvaa-vokaali (schwa).
Painottomassa asemassa esiintyvä keskivokaali, esim. engl. sanan banana ensimmäisessä
ja kolmannessa tavussa.

Epenteettinen vokaali.
Konsonanttiyhtymän keskelle syntynyt loisvokaali; esim. halpa > kalapa, nilkka >
nilikka.
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Nasaalivokaali eli nasaalinen vokaali (nasal vowel).
Vokaali, joka tuotetaan siten, että sekä suu- että nenäväylä ovat avoinna. Nasaalisuus voi
olla foneettista, assimilatorista kuten suomen pitkässä [i]-vokaalissa sanassa niin tai fonee-
mista kuten ranskan nasaalivokaaleissa. Vastakohta on oraalivokaali (oral vowel).

Monoftongi (monophthong).
Puhtaimmillaan kvaliteetiltaan muuttumaton vokaali, esim. suom. tili, tiili. Vastakohtana
diftongi.

Diftongi eli pariääntiö (diphthong).
Kahdesta kvalitatiivisesti erilaisesta, samaan tavuun kuuluvasta vokaalielementistä koostu-
va äännesekvenssi, esim. tuo, työ, tie. Vastakohtina toisaalta > monoftongi, toisaalta >
vokaaliyhtymä, esim. tae /ta.e/.

Triftongi (triphthong).
Kolmesta kvalitatiivisesti erilaisesta, samaan tavuun kuuluvasta vokaalielementistä koostu-
va äännesekvenssi, esim. engl. tyre.

Vokaaliyhtymä (vowel sequence).
Vokaalijono, johon sisältyy tavunraja, esim. suomen /ta.e/, /tau.on/, /ra.ot/.

Pitkä vokaali (long vowel).
Foneemisesti pitkä vokaali: vokaali, joka kieliopillisen järjestelmän perusteella luokitellaan
pitkäksi erotuksena lyhyelle vokaalille. Ero perustuu fonologiseen kvantiteettioppositioon.
Kvantiteetti voi toimia leksikaalisesti (vrt. raja/raaja) tai morfologisesti (rajan/rajaan).

Foneettisesti pitkä vokaali: vokaali, joka akustisten kestomittausten perusteella tai kuu-
lohavainnollisesti on "pitkä" verrattuna "lyhyeen" vokaaliin, esim. äänneympäristön, pai-
nollisuusaseman tai deskriptiivisen tarkoituksen aiheuttama pidentynyt vokaali.

Ylipitkä vokaali (overlong vowel).
Eräissä kielissä esiintyvä vokaalin kestoaste, joka foneettisesti on pidempi kuin pitkien
vokaalien luokkaan kuuluva vokaali. Tällaisten vokaalien foneeminen asema on yhä kiis-
tanalainen. Ylipitkien vokaalien pragmaattinen käyttö on ilmeinen (esim. empivästi tuotet-
tu [mu:::tta] suomessa). Useat tutkijat erottavat viron kielessä vokaalien (ja konsonanttien)
kolme pituusastetta, jolloin 3. astetta kutsutaan ylipitkäksi.

Pyöreä vokaali, labiaalivokaali, labiaalistunut vokaali (rounded vowel).
Vokaali, jonka aikana huulet pyöristyvät, esim. y, ö, o ja u. Pyöristyminen voi olla fonolo-
gista tai foneettista. Pyöristyminen voi olla huulten eteenpäin työntämistä (protrusion), jol-
loin huulet ovat "törröllään", tai huulten lähentymistä (compression). Ero ilmenee esim.
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ruotsinruotsin sanojen yta ja ute alkuvokaaleissa.

KUVA 6. Suomen lavea vokaali [e] ja vastaava pyöreä vokaali [ö]. Huuliokuvat otettu
videokameralla ja muutettu kuvankäsittelyohjelmalla digitaaliseen muotoon.

Lavea, pyöristymätön, illabiaalinen vokaali (unrounded vowel).
Vokaali, jonka aikana huulet ovat laveat, pyöristymättömät, esim. suomen a, ä, i, e.

Tiukka vokaali (tense vowel).
Vokaali, jonka artikulaatioon tarvittava lihasvoima (jännitys) on suurempi kuin ns. höllissä
vokaaleissa. Tiukat vokaalit ovat myös pidempiä ja esim. > formanttikartassa perifeeristy-
neempiä kuin vastaavat höllät vokaalit. Esim. engl. [i:] (beat), [u:] (tool); saks. [i:] (bieten),
[e:] (leben).

Höllä vokaali (lax vowel).
Tiukan vokaalin vastakohta, lihasjännitykseltään rennompi, kestoltaan lyhyempi ja laadul-
taan hieman epämääräisempi ja esim. formanttikartassa keskistyneempi kuin vastaava tiuk-
ka vokaali. Hölliä ovat vokaalit esim. seuraavissa sanoissa: engl. [i] bit ja [u] full, saksan
[i] bitten, [o] oft [e] Bett.

Vokaalikolmio (vowel triangle).
Vokaalien kaksiulotteinen kuvauskehikko, joka esitetään ulottuvuuksien > väljä-suppea
sekä > etinen-takainen suhteen, jolloin kuvion äärikulmiin sijoittuvat [i], [a] ja [u] (kuva
7). Toisinaan laveat ja pyöreät vokaalit sijoitetaan samaan kuvaan, jolloin lavea/pyöreä -
parit (esim. [i] ja [y]) on sijoitettava samaan pisteeseen.

KUVA 7. Vokaalit ryhmiteltyinä etisyyden ja väljyyden mukaan vokaalikolmioksi ja
vokaalinelikulmioksi. Väljyyden karkeat asteet ovat: suppeat vokaalit, välivokaalit ja väljät
vokaalit.



Fonetiikan deskriptiivisiä peruskäsitteitä   •   Antti Iivonen 19

Vokaalinelikulmio (vowel quadrilateral).
Koska vokaalijärjestelmissä on usein kaksi väljää vokaalia, joista toinen on etinen, toinen
takainen, vokaalien järjestelmä etisyyden ja väljyyden suhteen muistuttaa enemmän neli-
kulmiota kuin kolmiota (vrt. kuvat 7 ja 8). Tästä syystä vokaalinelikulmio on motivoidumpi
nimitys. Koska vokaalinelikulmiossa ei voi ilmaista pyöreyttä omana ulottuvuutenaan, on
käytetty myös vokaalikuutiota (kuva 8b), jolloin esim. [y] ja [0] (= ö) voidaan esittää eri
pisteissä kuin [i] ja [e]. Kansainvälisen foneettisen kirjoituksen (IPA) kaksiulotteisessa
vokaalinelikulmiossa esitetään myös höllät ja pyöreät vokaalit sekä keskivokaalit.

KUVA 8. Vokaalinelikulmio ja vokaalikuutio. a) Suomen 8 vokaalia kuvattuina vokaali-
nelikulmiossa (vaakasuunta = vokaalin etisyys-takaisuus; pystysuunta= vokaalin väljyys;
pyöreys ei ole vokaalinelikulmion ulottuvuus); b) Samat vokaalit kuvattuina vokaalikuu-
tiossa, jossa pyöreys on syvyysulottuvuutena.

Kardinaalivokaalit (cardinal vowels).
Daniel Jonesin kehittämä vokaalien kuvauskehikko, joka käsittää primaariset ja sekundaa-
riset kardinaalivokaalit (kuva 9). Järjestelmän äärivokaalit (i, a ja u) on määritelty röntgen-
kuvien avulla. Muut vokaalit on määrätty siten, että ne ovat kuulohavainnollisesti yhtä pit-
kien välimatkojen päässä toisistaan. Väljyysasteita erotetaan neljä. Primaaristen kardinaali-
vokaalien etinen ryhmä on laveita, takainen ryhmä pyöreitä paitsi väljimmän asteen vokaa-
li joka on lavea (takainen lavea väljä [a]). Sekundaaristen kardinaalivokaalien etinen ryh-
mä on pyöreitä, takainen laveita paitsi takainen väljä pyöreä [o]. Tällainen ratkaisu on saa-
nut perustelunsa siitä, että primaarinen järjestelmä (tai sen muunnoksina pidettävät järjes-
telmät) ovat kielissä tavallisempia kuin sekundaarinen järjestelmä. Jonesin mukaan kardi-
naalivokaalien oikean ääntämisen voi oppia vain suullisten ohjeiden avulla opettajalta, joka
itse hallitsee ne. Järjestelmällä on ollut paljon didaktista käyttöä. Siitä puuttuvat mm.
keskivokaalit ja höllät vokaalit, joten käytetyt 16 vokaalisymbolia eivät riitä kuvaamaan
maailman kieliä.
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PRlMÄÄRISET SEKUNDÄÄRISET

KUVA 8. Kardinaalivokaalit. Vasemmalla primaariset, oikealla sekundaariset.

3. Fonologian perustermejä

Foneemianalyysi (phoneme analysis).
Foneemianalyysin periaatteet paljastavat, mitä foneemeita kielen foneemiparadigma (fo-
neemivarasto, foneemi-inventaari) sisältää, ja selittävät, mitkä äännetyypit ovat foneemie;
variantteja eli allofoneja.

Foneemi (phoneme).
Kielen järjestelmään kuuluva abstraktinen, ensisijaisesti kvalitatiivinen, äänteellisesti
toteutettavissa oleva yksikkö, jolla on foneemianalyysin avulla selville saatavissa oleva
identiteetti. Foneemi on segmentaalinen kokonaisuus, jota ei voida jakaa pienempiin seg-
mentteihin, mutta jonka voidaan katsoa koostuvan > erottavista eli distinktiivisistä piir-
teistä. Foneemi-termiä lienee käyttänyt ensimmäisenä Kruszewski 1879. Suomen sanoissa
veri ja väri ovat /e/ ja /ä/ eri foneemeita, samoin /l/ ja /r/ sanoissa veli ja veri. Japanissa ja
koreassa kahta leksikaalista muotoa ei voida erottaa [r]:n ja [l]:n avulla, vaan äänteet ovat
foneemisesti identtisiä. Yhden foneemin verran eroavat toisistaan myös suomen sanat
vaade/vaate, engl. sip/ship, saksan Pein/Bein ja ruotsin gärna/stjärna. Alkuperäinen gene-
ratiivinen fonologia ei tunnustanut foneemia, vaan operoi fonologisen segmentin käsitteellä.
Luonnollinen fonologia (natural phonology) hyväksyy tulkinnan, jonka mukaan foneemi
on psykologisesti reaalinen. Prosodisten keinojen avulla ilmaistavia kielen strukturaalisia
yksiköitä kutsutaan toisinaan myös foneemeiksi, mutta useammin suprasegmentaalisiksi
foneemeiksi tai liittyen siihen foneettiseen piirteeseen (sävelkulkuun tai -korkeuteen,
pituuteen tai painoon), jolla yksikkö realisoidaan (> kvantiteetti, > toneemi, tooni).

Foneeminen (myös: fonemaattinen) (phonemic).
Äänteellinen ilmiö on foneeminen silloin, kun sillä on jokin kielellinen funktio (useimmi-
ten viitataan leksikaalisia tai morfologisia muotoja erottavaan funktioon). Foneeminen ero
on /l/:n ja /r/:n välillä sanoissa valmistaa ja varmistaa. Sen sijaan saksan apikaalisella [r]-
ja uvulaarisella [R]-äänteellä ei ole foneemista eroa, vaan ero on foneettinen, vrt. sanan rot
'punainen' ääntäminen joko [ro:t] tai [Ro:t]. [r]- ja [R]-äänne ovat foneettisesti erilaisia,
mutta foneemisesti samoja (ko. uvulaarinen variantti äännetään saksassa tosin nykyisin
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voittopuolisesti frikatiivisena äänteenä). Usein myös sävelkulkuun, painoon ja kestoon kyt-
keytyviä eroja kutsutaan foneemisiksi, jos niillä on leksikaalisia tai morfologisia muotoja
erottava funktio. Tällöin puhutaan myös ns. "eemisistä" äänteellisistä ilmiöistä (vastakoh-
tana "eettiset" ilmiöt).

Fooni (phone).
Termi viittaa fonologiassa foneemin konkreettiseen reaalistumaan (realisaatioon, manifes-
taatioon, implementaatioon eli signalisaatioon) tai yleensä äänteeseen. Foneemi on abstrak-
tinen, fooni konkreettinen ja ainutkertainen. Fooni eroaa allofonista siten, että allofoni on
luonteeltaan systemaattinen äänteellinen tyyppi, kun taas fooni eroaa kaikista muista
samankin allofonin realisaatioista. Fooni voidaan kuvata artikulatorisesti (puhe-elinten tiet-
ty liikesarja), akustisesti tai perseptuaalisesti. Suomen kielessä foonin vastine on perintei-
sesti ollut äänne. Englannissa termi "phone" on tarpeen siksi, että "sound" merkitsee ääntä
yleensä, ja termi "speech sound" on puolestaan kömpelöhkö.

Allofoni (allophone).
Foneemin variantti, joka ei voi toimia kielen järjestelmässä sanojen muotoja erottavassa
tehtävässä, mutta joka äännetyyppinä voidaan identifioida_ja joka siten kuuluu kielen
äänneoppiin. Allofonit voivat olla kombinatorisia tai vapaita. Engl. tavunalkuinen vo-
kaalinetinen [l]-äänne on ns. kirkas [1] (clear)(esim. leave), kun taas vokaalinjälkeinen 1-
äänne on ns. tumma [1] (dark)(esim.fill,full,film). Tässä tapauksessa voidaan puhua
myös positionaalisesta allofonista.

Kombinatorinen allofoni (combinatory allophone).
Foneemilla voi olla variantteja, joiden erot määräytyvät ympäristön perusteella. Ympäris-
töllä voidaan tarkoittaa viereistä äännettä, asemaa sana- tai tavurakenteessa, painollisuus-
asemaa tms. Variantteja, joiden ero on joko selitettävissä ympäristön aiheuttamaksi tai joi-
den ero kytkeytyy säännönalaisesti ympäristöön, kutsutaan kombinatorisiksi allofoneiksi.
Koartikulatorisia allofoneja ovat suomen [k]-äänteet sanoissa kili, kala, kylä, kolo, kuli,
keli, köli, käly. Engl. ns. tumma [1] on ns. kirkkaan [l]:n ohella /l/-foneemin variantti. Sen
esiintyminen on ennustettavissa tavuaseman perusteella. Ruotsin sanoissa föda ja föra ö-
vokaalit ovat erilaisia (edellisessä suppea, jälkimmäisessä väljä), mutta koska väljä [œ]
esiintyy vain [r]:n edellä, se on foneemisesti sama kuin suppea [ø] ja ne voidaan merkitä
samalla foneemimerkillä. Tällaiset kombinatoriset variantit (englannin tumma [l] ja ruotsin
väljä [œ]) ovat kielikohtaisia ja aiheuttavat myös oppimisvaikeuksia.

Vapaa allofoni eli vapaa variantti eli fakultatiivinen variantti (free allophone, free
variant).
Kaksi saman foneemin varianttia, jotka voivat esiintyä samassa äänneympäristössä, ovat
vapaita variantteja. Esim. suomen sanassa viisi voi esiintyä hyvin väljä [s], terävä [s] tai
soinnillinen [s] sanan muodon pysyessä kuitenkin samana. Vapaa vaihtelu voi esiintyä
samalakin puhujalla, mutta usein voidaan erottaa murresidonnaista vaihtelua (vrt. saksan
erilaiset /r/:n variantit).
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Oppositio ja kontrasti (opposition; contrast).
Kahden äänteellisen ilmiön välillä vallitsee oppositio, jos toisen vaihtaminen toiseen (ns.
kommutaatio) aiheuttaa ilmaisussa strukturaalisen muutoksen (johon liittyy tavallisesti
ilmauksen merkityksen muutos). Kun sanan lammas [l]-äänne vaihdetaan [h]-äänteeksi,
saadaan hammas. /h/ ja /l/ ovat oppositiossa keskenään ja tätä ilmaistaan vinoviivoin:
molemmat ovat suomen foneemeita. Oppositio vallitsee kielen foneemiparadigman (eli
foneemivaraston) foneemien välillä. Oppositioiden ajatellaan useimmiten toteutuvan leksi-
kaalisissa tai morfologisissa muodoissa.

Termiä kontrasti käytetään usein samassa merkityksessä kuin oppositio. A. Martinet’n
terminologiassa "kontrasti" viittaa syntagmaattisessa rakenteessa (foneemijonossa) esiinty-
vien, peräkkäisten elementtien väliseen eroon, vastakohtaisuuteen. Foneemien /j/ ja /i/
välillä vallitsee (syntagmaattinen, fonotaktinen) kontrasti sanassa laji kun taas sanojen
jäinen ja iäinen alussa niiden kesken vallitsee (paradigmaattinen) oppositio.

Minimipari (minimal pair).
Minimipariksi kutsutaan kahta sellaista kielen sanaa, jotka eroavat toisistaan yhden fonee-
misen yksikön verran, esim. suomen et/en, valo/salo; ruotsin å 'joki' / ö 'saari'. Huomatta-
koon, että minimipareiksi katsotaan esim. maton/madon ja maton/mahon, vaikka jälkim-
mäisessä parissa /t/:n ja /h/:n välinen ero on suurempi kuin edellisessä parissa /t/:n ja /d/:n
välinen ero (vrt. distinktiiviset piirteet). Foneettisesti täysiä minimipareja tuskin on olemas-
sa, vaan yleensä voidaan todeta useampia kuin yksi erilainen foneettinen yksityiskohta.
Esim. suomen sanat kili ja kali muodostavat foneemisesti minimiparin; foneettisesti ne
eroavat toisistaan paitsi ensi tavun vokaalin suhteen myös siten, että sananalkuinen [k] on
edellisessä palataalinen, jälkimmäisessä velaarinen. Ongelmallisia ovat kvantiteetin
käyttöön perustuvat erot, esim. suomen varat/vaarat, punertaa/punnertaa. On ratkaistava,
onko kyseessä paradigmaattinen vai syntagmaattinen minimipari.

Junktuuri eli raja (juncture).
Syntagmaattisten muodosteiden välillä on rajoja, esim. lauseen-, sanan-, morfeemin- ja
tavunraja. Rajan foneettista ilmaisinta kutsutaan rajasignaaliksi (boundary signal, marker,
cue). Kaikissa tapauksissa rajalla ei ole vastaavaa signaalia puheessa, vaan rajan tajuami-
nen on kuulijan kielellisen tulkinnan tulos. Rajasignaaleina toimivat mm. tauot, erilaiset
prosodiset variaatiot sekä äänteiden kvalitatiiviset muutokset rajalla. Rajasignaalien ilme-
nemistä tutkitaan etenkin segmentaalifoneemisesti identtisten ilmausten avulla, vrt. esim.
Tässähän sotkeutuu omiin jalkoihinsa. Tässä hän sotkeutuu omiin jalkoihinsa. Suomen
sana pääsyistä voi olla yhdyssanan pääsyy tai sanan pääsy taivutettu muoto. Kummasta
sanasta on kyse, tulee ilmi foneettisesti tavulukumäärän ja painotuksen ja näiden aiheutta-
mien foneettisten ominaisuuksien kautta. Vrt. myös lauma ihmisiä/laumaihmisiä; kerro
seitsemällä/kerros seitsemällä; karu selli/karuselli; ruotsin tågångare 'varvasastuja'/
tågångare 'junalautta'; engl. nitrate/night rate.



Fonetiikan deskriptiivisiä peruskäsitteitä   •  Antti Iivonen 23

Fonotaksi (phonotactics).
Viittaa tapaan, jolla foneemit muodostavat sekvenssejä (jonoja), syntagmoja. Esim. suo-
messa velaarinen nasaali [ ] esiintyy vain sanan sisällä (ranka, rangan), kun taas englan-
nissa se voi esiintyä myös sanan lopussa (sing) ja eskimossa sanan alussa. Suomessa voi
sananalkuisia konsonanttiyhtymiä esiintyä vain lainasanoissa (prinssi, kruunu) ja vieras-
peräisissä sanoissa (traktori, klaani) tai deskriptiivisanoissa (prutku, pläsi).

Distinktiivinen eli erottava piirre (distinctive feature).
Kirjoituksen isot kirjaimet (esim. E, L ja F) voidaan kuvata erottavien graafisten piirteiden
avulla pysty- ja vaakaviivojen avulla. Puheessa vastaavasti foneemit voidaan kuvata erotta-
vien, foneettisesti realisoitavissa olevien piirteiden avulla. Esim. /s/ja /z/ eroavat toisistaan
siten, että jälkimmäiseen kuuluu piirre [+soinnillinen], kun taas edellisellä ei tätä piirrettä
ole. /p/puolestaan on /m/-foneemiin verrattuna oraalinen ja katkonainen [+interrupted], /m/
nasaalinen ja jatkuva (continuant). Kun foneemit kuvataan distinktiivien piirteiden kimp-
puina, niin foneemit, joilla on enemmän yhteisiä piirteitä, ovat laadultaan toisiaan lähem-
pänä; vrt. maton/madon, maton/mahon; engl. zip/sip/ship/tip. Distinktiivisten piirteiden
teoria esiintyi jo tavallaan Trubetzkoyn teoksessa Grundzuge der Phonologie (1939; "dis-
tinktive Schallgegensätze"), mutta järjestelmän loivat varsinaisesti Jakobson, Fant ja Halle
1951. He katsoivat, että 12 piirreoppositiolla voidaan kuvata kaikki maailman kielten
foneemit.

4. Prosodiikan käsitteitä

Temporaaliset tekijät

Ajoitus (timing).

Yleensä puheen osatapahtumien ajallinen järjestely (temporal organisation).

Kvantiteetti (quantity, length).
Fonologinen piirre, joka toteutuu äänteiden suhteellisina kestoeroina. Suhteellisen ja abso-
luuttisen keston ero ilmenee myös morseaakkosten pistemäisen ja viivamaisen yksikön
äänellisessä toteutuksessa: äänimerkillä on oltava jokin kesto, joten toinen yksikkö on
lyhyt, toinen pitkä. Lyhytkin voi kuitenkin olla pidempi, jos pitkä selvästi erottuu siitä,
Absoluuttisillakin kestoilla on merkitystä, koska esim. sanan taka äänteiden pidentäminen
johtaa väistämättä lopulta sanaan taakkaa. Toiset kielet, kuten venäjä, ovat kvantiteetin
kannalta neutraaleja, toisissa kvantiteetti on relevantti, kuten suomessa ja virossa. Kvanti-
teettioppositio esiintyy sanoissa kisa/kissa, varas/varras, kuka/kukka ja taito/taitto (kon-
sonantit); kura/kuura, lama/laama (vokaalit). Kvantiteetin piiriin on laskettava myös
kielikohtaiset säännölliset äänteiden kestosuhteet, joille ei löydy foneettista selitystä. Esim.
suomen sanoissa muta ja mutta on (murrealueesta riippuen) vokaali [a] pidempi (muta) tai
lyhyempi (mutta). Kvantiteetin esiintymisellä voi olla kielessä rajoituksia: se voi koskea
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vain vokaaleja tai konsonantteja tai rajoitus voi olla fonotaktinen (esim. saksassa vokaalien
kvantiteetti voi esiintyä vain pääpainollisessa tavussa). Kvantiteetti voi olla myös kombi-
natorisesti rajoittunut: esim. ruotsin pitkää konsonanttia edeltää lyhyt vokaali ja jos pitkää
painollista vokaalia seuraa yksinäiskonsonantti, niin tämä on lyhyt; vrt. minnet 'muisti' ja
minen 'ilme'.

Pituus (length).
Perseptuaalinen, havaittavissa oleva, subjektiivinen kesto. Termin käyttö ei täysin vakiintu-
nut.

Kesto (duration).
Fysikaalinen, mitattavissa oleva muuttuja, joka voidaan ilmaista aikayksikköinä (fonetii-
kassa tavallisesti millisekunteina; ms); myös: objektiivinen kesto. Tavujen kestoista esi-
merkki kuvassa 9.

Puhenopeus (speaking rate, speech tempo).
Nopeus, jolla puheen yksiköitä, esim. tavuja tuotetaan sekuntia kohti, jolloin myös tauot
lasketaan mukaan. Mittana voidaan käyttää myös keskimääräistä tavun kestoa mitatun
kokonaisajan aikana. Puhenopeus voi määräytyä esim. puhetilanteen, persoonallisuuden,
kieliyhteisöllisen normin, iän ja mahdollisesti myös sukupuolen perusteella. Puhenopeuden
pragmaattinen funktio tulee ilmi mm. kesken lausetta tapahtuvassa nopeuden kiihdytykses-
sä tai hidastuksessa.

Artikulaationopeus (articulation rate).
Nopeus, jolla puheen yksiköitä, esim. tavuja tuotetaan sekuntia kohti artikuloidun puheen
aikana, jolloin taukoihin kulunutta aikaa ei lasketa mukaan. Mittana voidaan käyttää myös
keskimääräistä tavun kestoa mitatun kokonaisajan aikana. Usein lyhyin tauoksi katsottu
jakso on 200 ms.

Ominaiskesto (intrinsic duration).
Kullekin äännetyypille (kvaliteetille) ominainen kestopiirre. Esim. suppeat vokaalit ovat
samoissa olosuhteissa esiintyviä avoimia vokaaleja lyhyempiä.

Tonaaliset tekijät

Sanakorko (tone) ja toneemi (toneme).
Foneemia vastaava tonaalisen tason termi. Sanakorko silloin, kun sillä on erottava funktio,
esim. kiinan korkotyypit. Termiä tooni (tone) käytetään yleisesti samassa merkityksessä,
vaikka tällöin ei toteudukaan johdonmukaisuus (vrt. fooni/foneemi), jonka mukaan "tonee-
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Sävelkorkeus, sävelkulku (pitch).
Auditiivisesti tajuttu puheen tonaalinen piirre, sävelkorkeuden ja sävelkulun havainto.
Usein sama kuin > intonaatio.

Dynaamiset tekijät

Sanapaino (stress, word stress).
Kieliopillisesti sanaan voi kuulua vain yksi pääpaino, jonka sijoittuminen on kielikohtais-
ten sääntöjen alainen. Sanassa voi olla myös > sivupaino ja > painottomia tavuja. Funktio-
naalisesti sanapaino voi olla leksikaalinen (engl. below 'alla' / billow 'suuri aalto, tyrsky';
ven. ['muka] 'vaiva' / [mu'ka] 'jauhot') tai morfologinen (esp. [ter'mino] 'lopetan' /
[termi'no] 'hän lopetti'). Morfologinen funktio voi hämärtyä, kun painon ohella tapahtuu
muita fonologisia muutoksia (ven. [ak'no] 'ikkuna' / ['okon] 'ikkunoiden'). Sanapaino voi
olla kiinteä (fixed stress) kuten suomessa ja tshekissä aina ensi tavulla tai italiassa ja
espanjassa pääsääntöisesti viimeistä edellisellä tavulla. Paino on vapaa (free stress), kun
sillä ei ole vakiintunutta sijaintia sanassa.

Lausepaino (sentence stress, accent).
Lausepainotus (accentuation).
Lausepaino ja lausepainotus viittaavat lauseen (ilmauksen, lausuman) sanojen keskinäisiin
prominenssieroihin ( > prominenssi). Lausepainotus perustuu osin samoihin foneettisiin
keinoihin kuin sanapaino. Foneettisesti sana- ja lausepaino sattuvat usein samaan tavuun,
mutta leksikaalinen paino ei useinkaan saa mitään itsenäisiä foneettisia korrelaatteja, koska
lausepainotus ja rytmi määräävät ilmauksen painojakauman. Irrallaan äännetyissä sanoissa
sanapaino ilmenee suhteellisesti prominentimpana, ympäristöstään erottuvimpana tavuna.
Funktionaalisesti lauseen pääpaino voi ilmaista uutta informaatiota, vastakohtaa tai puhu-
jan ponnekasta asennoitumista:

• Lauseen pääpaino (focal accent). Lauseessa tai ilmauksessa (usein) havaittava
huomattavin painoaste. Pääpaino ilmaisee ensisijaisesti ilmauksen uutta informaa-
tiota (reemaa) ilmauksen muun osuuden jäädessä taustaksi, tunnetuksi oletetun tie
don asemaan (teema).

• Kontrastiivinen paino (contrastive accent). Painotuksella halutaan ilmaista vasta
kohtaisuutta, esim. Haluan vain PUOLET, en KOKONAISTA. Vastakohtaparista
voidaan ilmaista vain toinen (tai yksi mahdollisista), toisen (tai toisten) jäädessä sil
loin päättelyn varaan: Haluan tämän TOISEN.

• Emfaattinen paino (emphatic accent). Aiheutuu puhujan halusta ilmaista ponne-
kasta suhtautumista, esim. Nyt sanoit HYVIN rumasti.

• Lauseen sivupaino(t) (secondary sentence accent). Lauseen painokaavassa voi
pääpainon ohella esiintyä muita painollisia sanoja, jotka siten saavat sivupainollisen
aseman. Ne voivat edustaa ilmauksen sisältösanoja (funktiosanojen jäädessä painot
tomiksi) ja puhetahtien alkuja ja siten ilmauksen rytmin painokohtia. Sisältösanat
ovat substantiiveja, adjektiiveja ja numeraaleja. Verbit jäävät perustapauksissa
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(default-tapauksissa) painottomammiksi. Funktiosanoja ovat pronominit ja kon-
junktiot. Funktionaalisesti erilaisten lausepainotyyppien realisoinnissa voidaan
havaita erilaisuutta.

Prominenssi (prominence).
Koska paino voi toteutua myös muilla keinoilla kuin mitä edellä on kuvattu (vrt. sanapai-
no), on "paino" haluttu korvata (D. Jones) neutraalimmalla termillä "prominenssi", joka
viittaa ilmauksen tietyn osan huomattavaksi tekemiseen ilmauksen muihin osiin verrattuna.
Prominenssin vaikutelman saavat aikaan tavun > perustaajuuden ja > intensiteetin äkilli-
nen nousu-lasku-kuvio, tavun keston suhteellinen lisäys tai selvempi artikulaatio. Myös >
spektrin kaltevuussuhde voi olla riippuvainen prominenssista. Epätavallisempia keinoja
ovat > äänenvoimakkuuden hiljentäminen, jopa kuiskaus.

Sivupaino (secondary stress).
Voidaan erottaa esim. sanan puitteissa, kun kyseessä on yhdyssana lauluilta ['lauluilta],
vrt. sanan laulu taivutusmuoto   ['lauluilta]  tai  sanan jakaantuminen  tahdeiksi
(['häpeämätön]).

Painoton (unstressed).
Painoton tavu, sisältää heikkopainoisimmat tavut (vrt. myös engl. tertiary stress). Tällai-
seen tavuun liittyy reduktio, äänteiden laadun selvyyden heikentyminen.

Intensiteetti (intensity).
Kielitieteessä usein esiintyvä "jntensiteetti vastaa lähinnä äänekkyyttä, auditiivista puheen
voimakkuuselämvstä, jonka taustalla useinkin on subelottaalinen paine ja siihen kytkeyty-
vä perustaajuuden äkillinen nousu-lasku-kuvio. Fonetiikassa "intensiteetti" on ensisijaises-
ti nykyisin puheen fysikaalinen ominaisuus, joka voidaan mitata intensiteettikäyrästä
(kuvat 9 ja 20).

Äänenvoimakkuus, puhevoimakkuus (voice effort, loudness of speech).
Subglottaaliseen paineeseen ja äänihuulten keskinäiseen lähekkäisyysasteeseen perustuva
äänen (voice) ominaisuus. Yhden äänihuuliperiodin aikana liian kaukana toisistaan olevat
äänihuulet (kuvattu V:n muotoisen ääniraon avulla) saavat aikaan vuotoisen (breathy), hei-
kon, asteenisen äänen. Liian voimakkaasti toisiaan vasten painetut äänihuulet synnyttävät
puristeisen (pressed) äänen. Ns. modaalisen (normaalin, kantavan) äänen voimakas ampli-
tudi (värähdyslaajuus) edellyttää suhteellisen pitkää ääniraon kiinniolovaihetta yhden ääni-
huulipgriodin aikana, mikä vastaa äänihuulten suhteellisen suurta kosketuspintaa äänirapn
syvyyssuunnassa, Äänenvoimakkuus tuottaa auditiivisesti äänekkään (loud) ja hiljaisen
(soft) äänen välillä vaihtelevan äänielämyksen.

Sonoriteetti, kuuluvuus (sonority), ominaiskuuluvuus (inherent loudness).
Äänteen suhteellinen auditiivinen erottuvuus muihin äänteisiin verrattuna. Tavun raken-
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teessä sonorisimmat äänteet sijoittuvat tavun ytimeen, vähiten sonoriset tavun reunoille
(Sievers). Vokaalit ovat sonorisimpia (ja niistä väljät vokaalit eniten). Frikatiivit ovat vähiten
sonorisia.

Aksentti (accent).
Alunperin kreikan sanan "prosodia" latinankielinen käännösvastine (accentus). Sai vähitel-
len useita merkityksiä. Merkittävimmät käyttöyhteydet:

1. Musikaalinen ja dynaaminen (ekspiratorinen) aksentti. Edellinen viittaa korkoon,
tonaalisten keinojen käyttöön, jälkimmäinen painoon, dynaamisten keinojen käyt
töön. Koska painon ja koron suhde on osoittautunut aiemmin oletettua monimutkai-
semmaksi, on näiden termien käyttö lähes kadonnut nykykirjallisuudesta.

2. Paino.
3. Tietyn kielen prosodisen yksikön nimitys. Esim. ruotsin akuutti- ja gravis-aksentin

nimitys (aksentit I ja II): and/en 'ankka' / andeln 'henki'
4. Ortografinen merkki (aksenttimerkki), joka voi ilmaista eri asioita eri kielissä:

 sanapainoa espanjassa ja italiassa, vokaalin laatua ranskassa, vokaalin pitkää kesto-
 astetta unkarissa tai diftongista ääntämistä islannissa.

4. Vieras aksentti (foreign accent). Kaikkien niiden segmentaalisten ja prosodisten
piirteiden yhteisvaikutus, jotka erottavat toiskielisen puhujan ääntämisen kielen
aidosta ääntämisestä.

4. Puhe-elimet

Puhe-elimistö, puhe-elimet (organs of speech; speech organs).
Suppea tulkinta: keskushermoston kannalta perifeeriset ("varsinaiset") puhetta tuottavat
elimet. Laaja tulkinta: ne anatomiset rakenteet, jotka osallistuvat puheen tuottamiseen. Täl-
löin puhe-elimet jaetaan sentraalisiin (aivojen puheen tuottamiseen osallistuvat rakenteet)
ja perifeerisiin puhe-elimiin, kuten kurkunpää, keuhkot, kieli, velum, huulet). Puhe-elimiä
hermottaa kymmenkunta aivohermoa, jotka haaroittuvat niin, että puhe-elinten hienosäätö
on mahdollista. Puheen tuoton funktioiden kannalta voidaan puhua artikulaatio-, fonaatio-
ja hengityselimistöstä.

Artikulaatioelimistö, artikulaatioelimet (articulation organs).
1. Termillä tarkoitetaan usein samaa kuin puhe-elimistöllä.
2. Puhe-elimistöstä ne rakenteet, jotka suppeammassa mielessä osallistuvat artikulaatioon
eli ääntöelimet kurkunpäästä huuliin ja nenäonteloon. Kurkunpäässä sijaitsevat äänihuulet
on laskettava myös artikulaatioelimistöön, koska niillä voidaan tuottaa laryngaalisia/glot-
taalisia äänteitä.

Fonaatioelimistö.
Kurkunpää ja sitä liikuttavat anatomiset rakenteet sekä subglottaalisen paineen säätelyyn
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tarvittavat (puhe)hengityselimet. Limittyy artikulaatioelimistön kanssa, koska laryngaalis-
ten/glottaalisten äänteiden artikulaatiopaikka on kurkunpäässä.

Hengityselimistö.
Rintakehä, keuhkot, keuhkoputket, henkitorvi yhdessä (vrt. alakajetto) ja hengitystä sääte-
levät lihakset.

Ääniväylä, ilmaväylä eli kajetto (air passage).
Puhe-elimistön kaikki ilmakanavat yhdessä; vrt. myös kajeontelosto. Suomenkielisissä esi-
tyksissä "kajetto"-termin käyttö on vähentynyt.

Ääntöväylä (vocal tract).
Ääniväylän osa, jossa ääntäminen eli artikulaatio tapahtuu. Ääniväylän osa äänihuulista
huuliin. Myös nenäväylä (nasal tract) voidaan laskea kuuluvaksi ääntöväylään.

Alakajetto (subglottal cavities).
Se osa ilmaväylästä, kajetosta, joka jää ääniraon alapuolelle.

Yläkajetto (supraglottal cavities; saks. Ansatzrohr).
Se osa ilmaväylästä, joka sijaitsee ääniraon yläpuolella. Vrt. > ääntöväylä.

Suuväylä (oral channel).
Väylä, joka avautuu nielusta huuliin päin.

Nenäväylä (nasal channel, nasal passage).
Väylä, joka avautuu nielusta sieraimiin päin ja käsittää ylänieluontelon, nenäkäytävät,
yhteiskäytävät ja sierainaukot.

Suuontelo (CAVUM ORIS, oral cavity, mouth cavity).
Muuntuva ontelo kielen selän muodostaman korkeimman kohdan ja hampaiden välissä.

Huuliaukko (mouth orifice, lip opening).
Huulten muodostama kolmiulotteinen tila. Huuliaukon poikkipinta-ala ja vaakasuora
syvyys (huulen reunasta suuhun päin) ovat merkittäviä konsonanttien ja vokaalien tuotos-
sa. Voidaan erottaa erilaisia pyöreyden asteita (vrt i ja y) sekä vaakasuoran syvyyden muo-
toja (huulet "törröllään"; protrusion; ruotsinruotsin [y] sanassa fyra) tai huulet lähennettyi-
nä toisiaan kohti (compression; ruotsinruotsin [u] sanassa fura).
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Nenäontelo (CAVUM NASI, nasal cavity).
Sierainonteloiden, nenäkäytävien ja yhteiskäytävien muodostama tila.

Lateraaliaukko (lateral opening, lateral escape channel).
Kielen laiteiden sivulle jäävä väylä lateraalikonsonantteja muodostettaessa.

KESKEISET ARTIKULAATIOELIMET

huuli, huuli, LABIUM, LABIA (mon.) lip
alahuuli, lower lip
ylähuuli, upper lip

hammas, hammas, DENS, DENTES (mon.), tooth, teeth (mon.)
alahammas, lower tooth
ylähammas, upper tooth

hammasvalli, ALVEOLI, alveolar ridge, alveolar arch, teeth ridge
kieli, LINGUA, tongue

kielen kärki, APEX, tip of the tongue
kielen lapa, LAMINA, CORONA, blade of the tongue
kielen selkä, DORSUM, dorsum of the tongue
kielen juuri, kielen tyvi, RADIX, root of the tongue
kielen alapinta, SUBDORSUM, underside of the tongue, underblade
kielen laide, LATUS, LATERA (mon.), side of the tongue, rim of the tongue

kitakupu, CACUMEN
kitalaki, suulaki, PALATUM, palate, roof of the mouth

kova kitalaki, PALATUM DURUM, hard palate
pehmeä kitalaki, kitapurje, PALATUM MOLLE, VELUM, soft palate

kitakieleke, UVULA, uvula
nenä, NASUS, nose
sierain, NARIS, nostril, nare
nenäväylä, nasal channel, nasal tract
nenäportti, velic passage
suuväylä, oral passage, oral channel
ääntöväylä, vocal tract
nielu, PHARYNX, pharynx
leuka, jaw

alaleuka, MANDIBULA, lower jaw, mandible
yläleuka, MAXILLA, upper jaw

kurkunpää, LARYNX,.larynx
kurkunkansi, EPIGLOTTIS, epiglottis
kielijänne, kieliside, FRENULUM LINGUAE (frenulum, attachment of the tongue to the floor of the mouth)

KESKEISIIN ARTIKULAATIOELIMIIN LIITTYVÄT ELIMET

ien, ikenet (hammasliha), GINGIVAE (mon.), gum, gums (mon.)
poski, BUCCA, cheek
kitakaari, ARCUS PALATINUS, faucial arch, pillar of the fauces
nenäkuorikko, CONCHA NASALIS, nasal concha
nenäkäytävä, MEATUS NASI, nasal passage
ruokatorvi, OESOPHAGUS, esophagus
kieliluu, OS HYOIDEUM, OS HYOIDES, hyoid bone, tongue bone
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5. Puheen akustiikan termejä

Puhe välittyy kuulijalle akustisesti ja siten on selitettävä, miten ääni syntyy puhe-elimillä
Puheen tuottaminen on lähempänä tietoisuutta ja siksi puheen fysiologisten ilmiöiden
ymmärtäminen on helpompaa kuin sen ymmärtäminen, mitä vokaalit ja konsonantit ovat
akustisesti. Suomen kielessä sana > ääni on moniselitteinen sekä arkikielisenä että tieteelli-
senä käsitteenä. Siksi tarkastellaan ensin sitä.

Ääni (sound; voice).
Eri kielissä sekä arkikielinen että tieteellinen terminologia ilmaisevat eri tavoin ääntä kos-
kevia ilmiöitä. Saksassa (Schall/Laut, Stimme), ruotsissa (ljud, röst), englannissa (sound,
voice) ja venäjässä (zvuk, golos) on samankaltainen jako yleensä äänen ja ihmisen kurkun-
pää-äänen erottelussa. Suomen kieli ei sovella tätä jakoa, vaan käyttää sanaa "ääni" kum-
paankin, mistä saattaa aiheutua sekaannuksia. Suomessa on puolestaan erityistermi kuulta-
via äännesegmenttejä (esim. [a]) tarkoittaville yksiköille: > äänne. Mainitut muut kielet
ovat tyytyneet äännettä tarkoitettaessa ääntä yleensä merkitseviin tai niistä johdettuihin
nimityksiin: "Laut" tai "Sprachlaut" (saksa), "ljud" tai "språkljud" (ruotsi), "zvuk" (venä-
jä). Vastaava käytäntö on myös englannissa (sound, speech sound), mutta viime aikoina
termi "phone" on vallannut alaa.
1) Ääni (sound; perustana latinan sonus). Viittaa yleisenä terminä kaikenlaisiin kuultavis

sa oleviin ilmiöihin.
2) Ääni (sound). Puheessa: > äänilähteen ja > ääntöväylän aikaansaaman siirtovaikutuksen

yhdessä tuottama, kuultavissa oleva akustinen ilmiö, siis > äänteiden eli > vokaalien ja
> konsonanttien, eri > äänenlaatujen ja > prosodiikan aikaansaamat akustiset vaikutuk-
set. Suusta kaikille tahoille säteilevä, puhumisen aikaansaama ja kuulovaikutelman syn
nyttävä paineaalto. Näin puheen ääntä voidaan tarkastella kuulovaikutelman kannalta
(auditiivisesti), fysikaalisesti (akustisesti) ja funktionaalisesti (kielellisesti).

3) Ääni (voice; perustana latinan vox). Viittaa rajoitetumpana puheen terminä kurkunpään
äänilähteen aikaansaamaan akustiseen ilmiöön, joka on kaiken soinnillisen ja vokaalisen
äänen perustana. Ks. > fonaatio, > kurkunpää-ääni.

Äänilähde (sound source).
Äänen ensisijainen aiheuttaja, puheessa > äänihuulet ja niillä tuotettu värähtely. Värähtelyn
biomekaaninen selitys on toisaalta ns. aerodynaamis-myoelastinen teoria (van den Berg) ja
Bernoullin efekti. Edellisen mukaan värähtelyyn osallistuu aerodynaamisia tekijöitä,
lihasten koordinaatio ja äänihuulten elastisuus. Äänihuulia lähennetään kevyesti toisiaan
vasten (adduktio). Äänihuulten alapuolinen (subglottaalinen) paine alkaa tällöin kasvaa,
mikä avaa ääniraon. Subglottaalinen ylipaine purkautuu tällöin ääniraon kautta. Ilmapartik-
kelien virtaus on nopeampaa ääniraon keskellä, kun taas reunoilla partikkelit joutuvat kier-
tämään pidemmän matkan. Tästä johtuu, että nopeammin liikkuvat partikkelit kasvattavat
etäisyyttään ja saisivat siten lopulta aikaan alipainetilan äänirakoon, elleivät äänihuulet
joustavina kappaleina automaattisesti täyttäisi syntyvää tilaa ja näin estäisi alipainetilan
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muodostumista. Äänirako ikäänkuin imeytyy kiinni ja alkaa kerätä uudelleen alapuolelleen
ylipainetta ja sama liikesarja toistuu niin kauan kuin keuhkoista käsin suuntautuu tarpeeksi
ilmanpainetta äänirakoon.

Äänihuuliperiodi (glottal period).
Yksi äänihuuliperiodi käsittää yhden äänraon avautumisvaiheen (opening phase) ja sul-
keutumisvaiheen (closing phase). Jokainen äänihuuliperiodi lähettää painepulssin ääntö-
väylää pitkin, ja painepulsseista syntyy paineaalto. Äänihuulten värähtelynopeuteen vaikut-
tavat etenkin äänihuulten massa ja eri lihasten aikaansaama jännitys sekä subglottaalisen
paineen suuruus. Värähtelynopeutta (taajuutta, frekvenssiä; frequency) mitataan hert-
seinä (Hz) ja värähtelyn voimakkuutta desibeleinä (dB). Värähtelynopeus puolestaan on
fenomenaalisen, elämyksellisen > sävelkorkeuden ja > sävelkulun perusta.

Soinnittomissa frikatiiveissa ja avulsiiveissa äänilähde on ääntöväylässä äänteen artiku-
laatiopaikalla.

Perussävel ja perustaajuus (fundamental tone; fundamental frequency).
Äänihuulten värähtelytaajuuden aiheuttama äänen fysikaalinen perusvärähtely. Mittayksik-
kö on hertsi (värähdysten lukumäärä sekuntia kohti; Hz). Perussävelen lyhenne on F0 ("ef
nolla"). Ks. kuvat 9, 16 ja 19.

Kurkunpää-ääni (laryngeal tone).
Äänihuulten värähtely ei ole luonteeltaan yksinkertaista sinivärähtelyä vaan kompleksista
värähtelyä. Äänihuulet värähtelevät vaihtelevalla nopeudella ja synnyttävät > perussävelen
(perustaajuuden) mutta myös sarjan perustaajuuden monikertoja, joita kutsutaan yläsäve-
liksi (harmonic). Yläsävelet heikkenevät amplitudiltaan sitä enemmän, mitä korkeampi on
niiden taajuus. Perussävel ja yläsävelet ovat yhdessä osasäveliä (partial tone). Osasävel-
rakenne voidaan kuvata > lyhytaikaisspektrin avulla. Ks. kuva 16.

Ääntövävlän siirtovaikutus (transfer function of the vocal tract).
Äänihuulten aikaansaama paineaalto joutuu ääntöväylässä sen siirtofunktion alaiseksi
(kuva 17). Tätä voidaan kuvata lyhytaikaisspektrin avulla (kuva 18). Ne kurkunpää-äänen
spektrin taajuusalueet, jotka vastaavat siirtofunktion ominaisia taajuuksia vahvistuvat
(resonoituvat). Spektrin vahventuneita kohtia kutsutaan formanteiksi. Näin voidaan sanoa,
että äänilähteen tuottama signaali on useiden äännetyyppien perussubstanssi, jota ääntö-
väylä suodattaa ominaisella tavallaan ja muuntunut ääniaalto säteilee puhujan suusta kaik-
kiin suuntiin. Tämä on yksinkertaistettu kuvaus G. Fantin kehittämästä äänilähde-suoda-
tin-teoriasta (source-filter theory).
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Auli Hakulinen & Jussi Ojanen (1970) Kielitieteen ja fonetiikan terminologiaa. Tieto-
lipas 66. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Auli Hakulinen & Jussi Ojanen (1977) Kielitieteen ja fonetiikan termistöä. Helsinki:
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Kaisa Häkkinen (1994) Kielitieteen perusteet. Tietolipas 133. Suomalaisen Kirjallisuuden
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