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1. Taustaa

1.1 Tahtiajoitteisuuden käsite
• Perinteinen tahdin määritelmä:

T a h t i taas käsittää painollisen tavun ja sitä mahdollises-
ti seuraavat painottomat. (Sadeniemi 1949)

• Tahtiajoitteisuus: pyrkimys tahtien vakiokestoisuuteen (Wiik
1982, 1991); muita termejä: tahdin isokronia, foot timing

• Päämotiivi kaksitavuisen tahdin kvantiteettisuhteet

•Mora ja tavu missä tahansa isommassa yksikössä

• Joskus liitetty intonaatioon (esim. Suomi & Ylitalo 2004)

1.2 Rhythmische Abstufung
•Yksikön lisääminen kasvattaa korkeimpien yksiköiden kestoa

keskimäärin samalla kun se vähentää saman tason yksiköiden
kestoa keskimäärin. Esim. tavun lisäys kasvattaa sanan kestoa
ja vähentää tavujen keskiarvoista kestoa.

• Ilmiöstä on käytetty monta nimitystä, mm. rhythmische Abs-
tufung (Sievers 1893), rytmi(lli)nen asteittaminen (Sovijärvi
1937, 1944), kvantitatiivinen kongruenssi (Sadeniemi 1949),
sekä ekvalisaatio ja isokronia (Lehtonen 1974).

1.3 Hierarkkiset oskillaattorit
• Puheessa on useita toistuvia eritasoisia rytmejä (esim. tavut,

lausepainot), jotka synkronoituvat toisiinsa

• Tilannetta voidaan mallintaa dynaamisena systeeminä, joka
koostuu useista toisiinsa vaikuttavista (synkronoituvista) hie-
rarkkisista oskillaattoreista.

•Osoittautuu, että rhythmische Abstufung on synkronoinnin eräs
seuraus

•Oskillaattoriperiodin (keston) yleinen kaava (O’Dell & Niemi-
nen 2001):

Tk = · · · +
ck−1

Nk−1,k
+ ck + ck+1Nk,k+1 + ck+2Nk,k+2 + · · ·

jossa Tk on k-tason periodi, Ni,j ilmaisee j-tason syklien mää-
rää yhdessä i-tason syklissä. Kertoimet ci voidaan ilmaista
myös muodossa

ci = ri,n/(rm,nωm + · · · + rn−1,nωn−1 + ωn)

jossa ωk on k-tason ominaisfrekvenssi ja ri,j ilmaisee i-tason
ja j-tason keskinäistä vaikutussuhdetta.

•Oskillattorimallin mukaan tahtiajoitteisuus tarkoittaisi, että
tahtikin muodostaisi yhden näistä rytmeistä: kun tahdissa on
enemmän aliyksiköitä, niiden (keskimääräinen) kesto vähenee
samalla kun tahdin kesto kasvaa

2. Ongelmia

2.1 Miten tahtijako määräytyy suomessa?
• Perinteisen käsityksen mukaan samaan tahtiin voi kuulua 1, 2

tai 3 tavua

• Toisen käsityksen mukaan mahdollinen 3. tavu on tahdin ulko-
puolella

• Tahtijako riippuu tavujen laadusta, morfologiasta, lauseraken-
teesta — osittain mielivaltainenkin?

•Onko tahtijaolla väliä rytmin (kestojen) kannalta?

•Muita ongelmia:

– Miksi juuri toinen tavu venyy/supistuu?
– Toisen tavun pitkä vokaali kasvattaa edellisiä kestoja
– Eroja murteittain?

2.2 Kolmas tavu oskillaattorimallissa
•Kahden tavun tahti ja kaksi kahden tavun tahtia:

T (2) = (x + ctahti(1) + ctavu(2))(z12)

T (4) = (x + ctahti(2) + ctavu(4))(z1234)

• Jos kolme tavua muodostaa yhden tahdin,

T (3) = (x + ctahti(1) + ctavu(3))(z123)

= (T (2) + T (4))/2− ctahti(z123)/2 + x(z34 − z12)/12

• Jos kolme tavua muodostaa kaksi tahtia,

T (3) = (x + ctahti(2) + ctavu(3))(z123)

= (T (2) + T (4))/2 + ctahti(z123)/2 + x(z34 − z12)/12

(Näissä yhtälöissä x sisältää kaikki kyseisen yksikön ulkopuolelle jäävät vaikutukset, zij··· ≈ 1

on tavujen i, j, . . . erilaisuudesta johtuva korjauskerroin.)
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Kuva 1: T (2):n, T (3):n ja T (4):n mahdolliset suhteet, jos
x(z34 − z12) ≈ 0

2.3 Kahden moran malli (Suomi et al.)
• Suomi et al. lienevät samaa mieltä tahdin määritelmästä: (sa-

na)painollinen ⇔ tahdin alku
• Suomi et al. ”sanapaino toteutuu kestossa” ⇔ tahtijako vaikut-

taa rytmiin (ajoitukseen)
•Mutta millä tavalla?
• Suomi et al.: Äänne on pitempi silloin kun se sisältyy tahdin

kahteen ensimmäiseen moraan
• Tämä kahden moran malli ei ole ristiriidassa tahtiajoitteisuu-

den kanssa, päinvastoin edellinen implikoi jälkimmäisen (ai-
nakin silloin kun tahdissa on vähintään kaksi moraa)!

• Ero on siinä, että kahden moran mallissa osien keskimääräinen
kesto vähenee ainoastaan koska toisen moran jälkeen äänteet
ovat lyhyempiä

• Tällöin ei pitäisi olla merkkejä lyhenemisestä 2 ensimmäisen
moran sisällä (eikä myöskään ulkopuolella)

• Esim. Lehtosen (1970) datassa selviä merkkejä 3-tavuisen sa-
nan lyhenemisestä kokonaisuudessaan, mutta myös 2 moran si-
sällä (tosin sanat eivät ole suoraan vertailtavissa)
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Kuva 2: Lehtonen (1970, koottu sivuilta 127, 131, 142)

• Itse asiassa samoja merkkejä havaittavissa myös Suomen ai-
neistossa (Suomi 2005, kuvat 1 ja 2)

3. Koemenetelmät

3.1 Tutkimuskysymyksiä
•Onko 3-tavuinen yksikkö kestoltaan lyhyempi kuin 2-tavuisen

yksikön ja 4-tavuisen yksikön keskiarvo? Sekä kahden moran
malli että tahtiajoitteisuus ennustavat näin, jos 3-tavuinen yk-
sikkö muodostaa 1 tahdin

• Lyhenevätkö myös kahden ensimmäisen moran kestot kun tah-
din tavuluku kasvaa?

3.2 Pilottiaineisto
• 10 lausetta, 5 toistoa, 5 koehenkilöä, monet näistä käyttökel-

vottomia teknisten virheiden tai epäsujuvan ääntämyksen takia

Mihin katosi? Se on meillä toisinaan.
a parta kiro
b parsi kina
c partasi kirona
d parvesi kisana
e partavesi kirosana

3.3 Mittaukset ja tunnusluvut
•Koesanojen, lauseiden sekä koesanojen alkutavujen kestot
• Sanojen kestoihin perustuva tunnusluku ∆S:

∆S = (T (c) + T (d))− (T (b) + T (e))
∆S ≈ −ctahti < 0 jos 3-tavuinen sana muodostaa 1 tahdin
∆S ≈ +ctahti > 0 jos 3-tavuinen sana muodostaa 2 tahtia
∆S ≈ 0 jos tahdilla hyvin vähän merkitystä

•Vastaava lauseiden kestoihin perustuva tunnusluku ∆L

•∆S ja ∆L estimoitiin WinBUGS-ohjelmalla
•Koesanan ensimmäisen tavun kesto sanan tavumäärän kasvaes-

sa: 2 tavua (sana a) → 3 tavua (c) → 4 tavua (e)

4. Tulokset
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Kuva 3: ∆S:n luottamusvälit 5 koehenkilöllä (H, E, M, L, N)
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Kuva 4: ∆L:n luottamusvälit
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Kuva 5: Alkutavujen keskimääräiset kestot tavuluvuittain

5. Johtopäätökset

•Koehenkilö H tukee tahtiajoitteisuuden hypoteesia (olettaen,
että kirona muodostaa 1 tahdin): ∆S on merkitsevästi < 0 ja
alkumorat lyhenevät kun sanan tavuluku kasvaa 2:sta 3:een ja
taas pitenevät kun tavuluku kasvaa 4:ään (vrt. kuva 2).

• Toisaalta koehenkilöllä L ∆S ja ∆L merkitsevästi > 0 kiro-
sana-sarjassa. Hänellä 3-tavuisten sanojen alkumorat myös pi-
tenevät huomattavasti, mikä voisi olla merkki tahtiajoitteisuu-
desta jos koehenkilö käsitti sanat 2-tahtisiksi, vai onko hän vain
antanut sanoille enemmän lausepainoa kuin muille koesanoil-
le?

•Muilla koehenkilöillä (E, M, N) erot eivät olleet merkitseviä,
mutta sanan alkumorat yleensä lyhenivät tavuluvun kasvaes-
sa, varsinkin 2:sta 4:ään. Tosin näin voisi tapahtua myös ilman
tahtirytmiä, esim. painoajoitteisuuden vaikutuksesta.

• Liian pieni aineisto suhteessa variaation määrään!

• Ehkä spontaani aineisto toimisi paremmin?
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