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Tutkielmassa tarkastellaan ampumisilmauksia suomalaisessa sotakirjallisuudessa. 
Ampumisilmauksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa mitä tahansa kielellistä ilmausta, jonka 
merkitys sisältää ampumistapahtuman. Kyseeseen ovat siten tulleet sekä sanatason ilmaukset, että 
lausetason ilmaukset. Työn teoriatausta on pitkälti kognitiivisen kielitieteen lähtökohtien mukainen. 
Tästä johtuen semantiikkanäkemys on perinteisestä jonkin verran poikkeava. Siksi myös 
ampumisilmauksiin on luettu mukaan totutusta poikkeavia ilmauksia. Tavoitteena on ollut kuvata 
kaikkia niitä ilmaisutyyppejä, joita suomalaisessa sotakirjallisuudessa käytetään 
ampumistapahtuman kielentämiseen.  
 
Aineistoksi on valittu kolme suomalaista sotaromaania. Ampumisilmaukset on poimittu näistä 
teoksista. Kaikki ampumiseen viittaaviksi tulkitut ilmaukset on sitten analysoitu. Analyysin pohjalta 
on muodostettu mahdollisimman mielekäs luokittelu, joka tuo ilmauksista esiin niille tyypilliset 
piirteet. Yhteensä aineisto käsittää 1311 ampumisilmausta. 
 
Tutkimus etenee siten, että ensin käydään läpi kognitiivisen kielitieteen näkemys kielestä. Sen 
jälkeen kognitiivisen semantiikan käsitteistöä sovelletaan aineistoon. Aineiston esiintymien pohjalta 
muodostetaan ampumistapahtumaa kuvaava yleistys ampumisskeema, jonka avulla voidaan selittää 
eri tyyppisten ilmausten suhteita. Tämän jälkeen tutkaillaan ampumisen kielentämistä 
konkreettisemmin. Tutkimuksen loppupuoli on aineiston tapausten käsittelyä ja niiden tulkinnan 
läpikäyntiä tyyppikohtaisesti. 
 
Tulokseksi saadaan seitsemän päätyyppiä, jotka jakautuvat kahteen ryhmään muodon perusteella. 
Lausetason ilmaustyypit tarjoavat enemmän tuloksia kuin marginaalisemmat sanatason tyypit. 
Tulosten valossa ampumisilmausten rakenne riippuu pitkälti subjektisanan merkityksestä. 
Ampumisilmausten muodostamisessa ampumiseen liittyvä äänimaailma on myös korosteisesti 
esillä. 
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avainsanat: ampumisilmaus, kognitiivinen semantiikka, skeema, sotakirjallisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISÄLLYS 
 

1. JOHDANTO...................................................................................................................................1 

1.1 Tausta..........................................................................................................................................1 
1.2 Aineisto.......................................................................................................................................2 

2. TEOREETTINEN TAUSTA ........................................................................................................6 

2.1 Kognitiivinen kielitiede ..............................................................................................................6 
2.2 Ampumisskeema ........................................................................................................................8 
2.3 Ampumistapahtuman kielentäminen ........................................................................................13 
2.4 Ampumisilmaustyypit ..............................................................................................................17 

3. AMPUJA-PERUSTYYPPI .........................................................................................................20 

3.1 AMPUJA-osallistuja.................................................................................................................20 
3.2 AMPUJA-tyypin ilmaukset ......................................................................................................22 

4. MUUT LAUSETASON ILMAUSTYYPIT ...............................................................................34 

4.1 ASE-tyyppi ...............................................................................................................................34 
4.2 AMMUS-tyyppi........................................................................................................................45 
4.3 MAALI-tyyppi..........................................................................................................................50 
4.4 Subjektiton tyyppi.....................................................................................................................52 

5. SANATASON ILMAUSTYYPIT...............................................................................................54 

5.1 Nominaalistus-tyyppi................................................................................................................54 
5.2 Onomatopoeettinen tyyppi........................................................................................................57 

6. LOPUKSI......................................................................................................................................59 

LÄHTEET ........................................................................................................................................61 

 
 
 
 
 
 
 



1. JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta 

 

 

Tarkastelen tässä tutkielmassa ampumistapahtuman kielentämistä suomalaisessa 

sotakirjallisuudessa. Ampumistapahtuma on sotakirjallisuudessa keskeinen kuvauskohde. Jo 

yhdessä sotaromaanissa ampumistapahtumaa kielennetään yleensä satoja kertoja. Sotakirjallisuus 

on yksi kaunokirjallisuuden alalaji. Niinpä myös sotakirjallisuudessa pyritään vaihtelevaan ja 

elävään kielenkäyttöön. 

Roman Jakobsson nimittää tätä kielen poeettiseksi funktioksi. Hänen mukaansa kielen 

poeettinen funktio on keskeinen esteettisessä viestinnässä. Poeettisella funktiolla Jakobsson 

tarkoittaa sanoman suhdetta sanomaan itseensä. (Jakobsson 1990: 76-79)  Poeettinen funktio 

korostaa muodon merkitystä ja estetiikkaa viestinnässä. Tämä kaunokirjallisuuden luonne motivoi 

käyttämään ampumistapahtuman kuvauksessa erilaisia ja vaihtelevia ilmauksia. Sen sijaan 

esimerkiksi viranomaisen kirjoittama raportti ampumistapahtumasta olisi luonteeltaan hyvin 

erilainen kuin kaunokirjallisuuden kuvaus samasta tapahtumasta. Kysymys on tekstin 

käyttötarkoituksesta Tekstin poeettinen funktio ei olisi viranomaisraportin tehtävän kannalta niin 

oleellinen kuin asiantilan mahdollisimman yksiselitteinen kuvaaminen.  

Kieli tarjoaa tietyt keinot asiantilojen kuvaamiseen. Näiden keinojen rajoissa voidaan asiantila 

kielentää eri tavoin. On kielellisen arkikokemuksemme kautta selvää, että ilmaus mies ampui 

jäniksen on tyypillisempi ampumiskuvaus kuin jänis sai luodin päähänsä. Siitä huolimatta 

molemmat ilmaukset voisivat kuvata samaa asiantilaa. Ne ovat kuitenkin kovin erilaisia. Ne 

nostavat samasta asiantilasta esille erilaisia puolia. 

Asiantilan ja kielellisen ilmauksen suhde voikin olla erilainen riippuen valitusta tavasta 

kuvata asiantila. Kun valitsemme tietyn tavan kuvata asiantilaa, valitsemme samalla mitkä puolet 

asiantilasta nousevat korostetummin esiin ja mitkä jäävät taustalle. Kaikkea informaatiota ei 

tietenkään ole mahdollista sisällyttää kielelliseen ilmaukseen, joten jotain jää myös aina väistämättä 

pois. Koska kielen perusluonne on tällainen, syntyy asiantilojen ja niiden kielellisten kuvausten 

välille välttämättä tietty epäsuhta. Tämä tarkoittaa sitä, että samasta asiantilasta voi olla useita 

erilaisia kielellisiä kuvauksia, ilman että ne olisivat ristiriidassa keskenään. Voidaan puhua 

näkökulman valinnasta todellisuuden tapahtumaan. Näkökulman valinta ei ole ainoastaan 
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mahdollista, vaan se on välttämätöntä. Jopa neutraaleimmaltakin vaikuttava kuvaus tapahtumasta 

on aina muodostettu jostakin näkökulmasta. Se saattaa joskus tuntua intuition vastaiselta, koska 

konventionaalisimmat kuvaustavat tuntuvat meistä objektiivisilta, koska olemme niihin niin 

tottuneita. 

Ampumistapahtuma on yksi mahdollinen tarkastelun kohde, jos halutaan tutkia jonkin 

asiantilan ja siitä muodostettujen kuvausten suhdetta. Oletettavasti tällaisen tarkastelun tulokset 

voivat kertoa yleisemminkin asiantilan ja siihen viittaavien kielellisten ilmausten suhteesta. 

Suomen kielen tutkimuksessa ei ole kovin paljon tutkittu yksittäisen tapahtumatyypin 

kielentämistä. Ulla Ovaskainen (1977) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan ampumisilmauksia 

kioskikirjallisuudessa käyttäen teoriataustanaan konstruktiokielioppia. Pentti Leino (2001) on 

työryhmineen tutkinut henkilöviitteistä allatiivia Biblian verbikonstruktiossa. Leinon teoriapohjana 

on ollut konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin yhdistelmä. Vaikka Leinon tutkimusote on 

hieman erilainen kuin tämän tutkimuksen, on siinä myös paljon samaa. Leinon tutkimuksen 

keskiössä on juuri antamistapahtuma ja sen kielelliset kuvaukset. Tämän tutkimuksen tarpeisiin 

kognitiivinen kielitiede tarjoaa hyvän perustan. Kognitiivisen kielitieteen käsitteistö sopii hyvin 

ampumistapahtuman kielentämisen tarkasteluun. 

Tutkimuksessa keskityn ensisijaisesti siihen, miten suomalaisessa sotakirjallisuudessa 

kielennetään ampumistapahtumaa. Päämääränä on saada  tähän kysymykseen mahdollisimman 

tyhjentävä vastaus.  Samalla tulokset kuitenkin tarjonnevat yleisempääkin tietoa asiantilojen ja 

niiden kielellisten ilmausten suhteesta. Tässä suhteessa tutkimus ei tietenkään voi olla mitenkään 

tyhjentävä. 

 

 

1.2 Aineisto 

 

 

Tutkimuksen virikkeenä on ollut kiinnostus kirjallisuuden ampumisilmauksiin. Tästä lähtökohdasta 

aineistoksi valikoitui suomalainen sotakirjallisuus. On käytännössä mahdotonta löytää toista 

kirjallisuuden lajia, jossa ampumistapahtuman kuvauksia löytyisi yhtä viljalti. Oman aineistoni 

kolmessa romaanissa ampumisilmauksia on yhteensä reilusti yli tuhat kappaletta. 

Muita mahdollisia aineistovaihtoehtoja olisivat voineet olla ainakin lännenkirjallisuus ja 

dekkarikirjallisuus. Lännenkirjallisuuden osalta suomen kielistä kirjallisuutta on melko heikosti 

saatavilla, vaikka käännöskirjallisuutta löytyykin jonkin verran. Suomen kielen tutkimuksen 
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kannalta lienee parempi pitäytyä mahdollisuuksien mukaan mieluummin alunperin suomeksi 

kirjoitetussa materiaalissa. Dekkarikirjallisuudessa suomenkielisen aineiston hankkiminen ei olisi 

ollut ongelma. Kuitenkin jo pikainen silmäys eri lajien kirjallisuuteen osoittaa, että 

ampumiskuvausten esiintymät vaihtoehtoisissa kirjallisuuden lajeissa ovat selvästi pienempiä. Joten 

suomalainen sotakirjallisuus tarjoaa lähilajisukulaisiaan paljon paremman ikkunan tämän 

tutkimuksen kannalta kiinnostaviin kielellisiin ilmiöihin. Sen lisäksi sotakirjallisuus on Suomessa 

edelleen elinvoimainen ja nimekemäärältään runsas lajityyppi. 

Sotakirjallisuuden runsaus kirjamarkkinoilla ei ole pelkästään suomalainen erikoisuus. Sama 

on nähtävissä lähes kaikissa maailmansotiin osallistuneissa valtioissa. Suomalainen erityispiirre sen 

sijaan on korkea kotimaisuusaste. Sotakirjallisuuteen liitetään usein kaupallisen kirjallisuuden 

leima. Se myös nähdään kaunokirjallisuuden marginaaliryhmänä, jolle taiteelliset päämäärät ovat 

harvinaisia. Tästä johtuen sotakirjailijatkin luokitellaan helposti toisen luokan kirjailijoiksi 

pelkästään kuvauskohteen perusteella. Kirjallisuuskritiikki ei myöskään yleensä ota 

sotakirjallisuutta vakavasti. Kirjallisuuden tutkimus ei edes ole määritellyt sotaromaania kovin 

tarkasti, koska sitä ei ole nähty tutkimisen arvoisena kirjallisuuden lajina. (Niemi 1988: 13-14.) 

Tämän tutkimuksen tarpeisiin sotakirjallisuuden määritelmäksi riittää se, että sotakirjallisuus on 

sodasta kertovaa kirjallisuutta. Tällainen määritelmä ei tietenkään ole kirjallisuustieteen kannalta 

tyydyttävä.  

Nykyaikainen sotakirjallisuus on eräänlainen instituutio. Kirjoja tuotetaan suurina sarjoina, 

joita ammattilaiset eli sotakirjailijat tekevät. (Niemi 1988: 16.) Suomalainen sotakirjallisuus on 

vahvasti talvi- ja jatkosotaan sidottua. Vuoden 1918 sisällissodastakin on olemassa kuvauksia, 

mutta tämä traditio on paljon sattumanvaraisempi. (Niemi 1988: 9-17.) Sitä aiemmat kirjallisuuden 

sotakuvaukset ovat yksittäisiä eikä varsinaisesta sotakirjallisuudesta voitane puhua. 

Juhani Niemi (1988: 13) mainitsee suomalaisen sotakirjan tyyppipiirteeksi 

todellisuusvaikutelmien luomisen tärkeyden. Tämä tarkoittaa sitä, että traditio vaatii fiktiiviseltäkin 

kertomukselta melko tarkkaa pitäytymistä historiallisten faktojen rajoissa.  Joissakin tapauksissa 

raja dokumentaarisen ja fiktiivisen  välillä onkin häilyvä. 

Tämän tutkimuksen aineistoksi on valittu kolme sotaromaania. Niistä kaksi käsittelee 

jatkosotaa ja yksi talvisotaa. Tarkoitus on ollut, että aineisto edustaisi jollain tapaa hieman erilaisia 

kertomusperinteitä. Kaksi teosta on kirjoitettu 1980-luvulla. Ne ovat varsinaisten sotakirjailijoiden 

tekemiä. Sen sijaan kolmas teos on julkaistu jo vuonna 1954. Teemallisesti kaksi teosta kertoo 

perinteisemmästä eturintaman sodasta ja yksi teos kuvaa suomalaisessa sotakirjallisuudessa melko 

yleisesti kuvattua sissisotaa. Kaikki teokset ovat selkeästi fiktiivisiä. Ne eivät sisällä edes 

sotaromaaneille tyypillisiä karttaosioita tai todellisia tapahtumia kertovia johdantoja. 



 4   

Väinö Linnan (1920–1992) Tuntematon sotilas1 (1954) on suomalaisen kirjallisuuden 

merkittävimpiä teoksia. Sotakirjallisuuden sisälläkin sen vaikutukset ovat moninaiset (ks. Niemi 

1988: 78-84, 149). Tuntematon sotilas on myös erittäin paljon tutkittu teos. Tässä suhteessa se 

poikkeaa muusta sotakirjallisuudestamme. Tämä korostaa teoksen asemaa sotakirjallisuuden sisällä, 

mutta samalla sen yläpuolella. Linnaa ei voitane luokitella sotakirjailijaksi, vaikka hän käsitteleekin 

sota-aihelmia jonkin verran myös muussa tuotannossaan. Tuntematon sotilas sijoittuu jatkosotaan ja 

kuvaa konekiväärikomppanian sotaa eturintamalla. Linna osallistui itse sotaan jatkosodassa. 

Tuntemattomasta sotilaasta poimitut aineistoesimerkit merkitään jatkossa lyhenteellä TS. 

Pentti H. Tikkasen (1927-2006) Summan tulihelvetti (1980) on sotakirja sanan varsinaisessa 

merkityksessä. Se on melko lajityyppiuskollinen kertomus jalkaväkirykmentin sodasta Summan 

Lähteen kaistalla talvella 1939-1940. Tikkanen on selkeästi sotakirjailija. Hänen tuotantonsa 

pääosaa edustaa noin neljäkymmentä sotaromaania. Sen lisäksi hän on kirjoittanut mm. monia 

eräkirjallisuuteen luettavia teoksia. Tikkanen ei ole itse osallistunut sotaan (Niemi 1988: 181). 

Summan tulihelvetistä poimitut aineistoesimerkit merkitään jatkossa lyhenteellä ST. 

Reino Lehväslaihon (s. 1922) Uhtuan sissit (1989) on kuvaus sissiosaston sodasta linjojen 

takana syksyllä 1943. Tapahtumat sijoittuvat siis jatkosotaan. Uhtuan sissit asettuu teemaltaan 

suomalaisen sarjatuotantoisen sotakirjallisuuden kaukopartiokirjallisuuden alalajiin (ks. Niemi 

1988: 142-149). Lehväslaiho on itse sodan kokenut kirjailija (Niemi 1988: 181). Hän on puhtaasti 

sotakirjailija, jonka tuotanto käsittää yli neljäkymmentä sotaromaania  Uhtuan sisseistä poimitut 

aineistoesimerkit merkitään jatkossa lyhenteellä US. 

Aineistosta olen kerännyt järjestelmällisesti kaikki ampumistapahtuman kielelliset ilmaukset. 

Tällainen keruu on tietysti vaatinut tulkintaa. Ei ole täysin selvää, milloin ilmauksen merkitys 

sisältää ampumistapahtuman. Oma lähtökohtani on pitkälti kognitiivisen semantiikan mukainen, 

joten olen huomioinut monia perinteisemmän semanttisen luokittelun pohjalta kelpaamattomiakin 

ilmauksia. Teorialuvussa käsittelen tarkemmin tämän tutkimuksen kielitieteellisiä lähtökohtia ja 

valaisen samalla semantiikkakäsitystä työn taustalla. Ainekseksi olen hyväksynyt kaikki 

mahdolliset kielen ainekset, jotka voivat ampumistapahtumaan viitata. Siten sekä yksittäiset sanat, 

että lauseet ja lauseenvastikkeet voivat yhtä hyvin olla tutkimuksen kohteena. Kiinnostavimmaksi 

ainekseksi osoittautuivat melko ennalta arvattavasti yksittäisiä sanoja laajemmat kokonaisuudet. 

Olen kuitenkin halunnut tuoda luokittelussani ilmi kaikki eri tapaukset, koska työn 

päätarkoitus on kuitenkin ollut kuvata kokonaisuudessaan sitä kuvauskeinojen valikoimaa, joita 

suomalaisessa sotakirjallisuudessa on käytetty. Siksi myös harvinaisetkin tyypit on luokittelussa 

                                                 
1 Teoksen alkuperäinen ja lyhentämätön versio Sotaromaani ei sisällä yhtään sellaista ampumailmausta, jota ei olisi 
myös Tuntemattomassa sotilaassa. 
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huomioitu. Tältä osin ja yleisesti tutkimuksen ote on kvalitatiivinen. Tahdon silti tuoda ilmi myös 

joitakin kvantitatiivisia seikkoja. On ilman muuta merkityksellistä, millaisia ilmaustyyppejä 

aineistossa esiintyy paljon ja millaisia vähemmän. 

Yhteensä aineistossa on 1311 ampumiskuvaukseksi luokittelemaani ilmausta. Aineisto 

käsittää yhteensä 1034 sivua tekstiä. Tuntematon sotilas sisältää 440 tekstisivua, Uhtuan sissit 355 

sivua ja Summan tulihelvetti 239 sivua. Tietenkään luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä 

teosten välillä on eroa sivujen teknisessä asettelussa. Mutta suuntaa luvut kuitenkin antavat. 

Ampumailmausten esiintymät jakaantuvat eri romaaneihin pääpiirteittäin sivumäärien mukaisesti, 

vaikka suhteellisesti eroja syntyy. Tuntematon sotilas sisältää 673 ilmausta, Uhtuan sissit 321 

ilmausta ja Summan tulihelvetti 317 ilmausta. Nämä luvut on koottu taulukkoon 1. 

 

 

TAULUKKO 1. Ampumisilmausten esiintymät ja sivumäärät tutkimusaineistossa 

Teos Esiintymät Sivumäärä 

TS 673 440 

US 321 355 

ST 317 239 

Yhteensä 1311 1034 

 

 

 

 

Seuraavassa luvussa tuon esille työn teoriataustan. Aluksi kerron yleisesti kognitiivisen kielitieteen 

lähtökohdista. Sitten esittelen ampumisskeeman, joka on työn kannalta erittäin keskeinen käsite. 

Luvun lopussa käsittelen ampumistapahtuman kielentämistä ja sitä luokittelua, jonka pohjalta 

aineiston esittelen. Sen jälkeen siirryn varsinaisen aineiston käsittelyyn seuraavissa luvuissa. 

Aineiston käyn läpi siten, että sellaiset ilmaustyypit, jotka ovat muita selkeästi keskeisempiä, saavat 

enemmän huomiota kuin harvinaisemmat tyypit. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

 

 

2.1 Kognitiivinen kielitiede 

 
 
 
Kognitiivisella kielitieteellä tarkoitetaan 1980- ja 1990-luvulla voimistunutta kielitieteen 

suuntausta, joka nähdään vastakkaisena aiemmin vallalla olleille formalistisille kielitieteen 

suuntauksille. Monet kognitiivisen kielitieteen kehittäjistä ovat itsekin saaneet formalistisen 

koulutuksen chomskylaisen generativistisen koulukunnan hengessä. Kognitiivinen kielitiede onkin 

syntynyt osittain vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin generativistinen kielitiede ei tarjoa 

vastausta. Suurin erottava tekijä suuntausten välillä on niiden suhtautuminen kielelliseen 

merkitykseen. Generativistisessa mallissa kielellisten ilmausten rakenne määräytyy formaalien 

sääntöjen pohjalta, jotka ovat suurelta osin merkityksestä riippumattomia. Sen sijaan kognitiivisen 

mallin mukaan kielellinen rakenne on suoraan sidoksissa kognitioon, jolloin valittu kielellinen 

ilmaus riippuu valitusta tavasta käsitteellistää jokin tilanne. (Lee 2001: 1.)  

On esitetty, että varsinaista kognitiivista koulukuntaa ei kielitieteessä ole. Voidaan puhua 

paremminkin kognitiivisesta liikkeestä kielitieteen kentässä (Evans & Green 2006: 3). Tärkein 

yhteinen nimittäjä liikkeelle on ihmiskeskeinen näkökulma kieleen (Pentti Leino 1994: 11). 

Kognitiivisen suuntauksen mukaan kieli ei ole autonominen kognitiivinen osa-alue. Tällöin 

kielellisen tiedon kuvaaminen on luonteeltaan samanlaista kuin muidenkin käsitteellisten 

rakenteiden kuvaaminen. Myöskään kielen käytön vaatimat kognitiiviset kyvyt eivät eroa niistä 

kyvyistä, joita ihminen käyttää kielen ulkopuolisissa prosesseissa. (Croft & Cruse 2004: 2.) Kieli 

nähdään siis omana erityisenä toimintonaan, mutta se ei vaadi omia erityisiä kognitiivisia kykyjään. 

Generatiivisessa suuntauksessa kuvauksen keskiössä on muoto, kun taas kognitiivisessa 

suuntauksessa merkitys on samalla tavalla keskeinen. Merkityksen asema kognitiivisessa 

kielitieteessä on erittäin korosteinen. (Pentti Leino 1993: 22.) Kognitiivisen kielitieteen näkemys 

kielestä on funktionaalinen (Onikki 2000: 87-88). Kielenkäyttö on tutkimuksen kohteena. 

Peter Gärdenfors huomauttaa, että kognitiivisen katsannon mukaan merkitys on suhde kielen 

ja mentaalisen entiteetin välillä. Totuusarvoilla sen sijaan on merkitystä vain mentaalisten 

entiteettien ja maailman välistä suhdetta tarkasteltaessa. (Gärdenfors 1999: 21.) Eli merkitystä ei 

kognitiivisessa kielitieteessä nähdä kielen ja ulkomaailman välisenä suhteena. Tällöin myöskään 
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totuusarvoilla ei ole tekemistä merkityksen kanssa. Tämä ajatus on monien aiempien näkemysten 

vastainen.  

Kognitiivinen näkemys lähtee siitä, että kielellisen ilmauksen merkitys sisältää muutakin kuin 

perinteisen sanakirjamerkityksen. Oleellista on nimenomaan ensyklopedisen tiedon eli 

maailmantiedon kuuluminen osana  merkitykseen. (Croft & Cruse 2004: 30.) Tämä näkemys 

korostaa sitä, että ilmausten merkitysten tulkitseminen vaatii tulkitsijalta melko laaja-alaista 

kontekstin ja kulttuurin tuntemusta, jotta tulkitsija kykenee ymmärtämään merkityksen kaikki 

ulottuvuudet. 

Merkityksellä onkin kognitiivisessa lingvistiikassa prosessiluonne. Ilmaus laukaisee 

tulkintaprosessin, jossa sen merkitys konstruoidaan tilanteisen kontekstin ja taustan mukaan. 

Tulkinnassa vaikuttavat myös tulkitsijan kokemukset, odotukset, emootiot jne. (Evans & Green 

2006: 161.) Merkitykset eivät näyttäydy tässä valossa enää pelkästään staattisina ja pysyvinä. 

Kognitiivisessa kielitieteessä kategoriat rakentuvat prototyyppien ympärille. Tällaisen 

kategorian ytimeen kuuluvat kaikkein prototyyppisimmät eli kategoriaa parhaiten edustavat jäsenet. 

Kategorian ytimestä reunoille siirryttäessä jäsenten edustavuus koko ajan heikkenee. (Croft & 

Cruce 2004: 77-78.) Kategoria ei siten määrää välttämättömiä ja riittäviä piirteitä jäsenilleen, kuten 

perinteisemmässä näkemyksessä. Tästä seuraa myös se, että entiteettien kategoriajäsenyys on 

joskus kiistanalaista. Samaten eri kategorioiden väliset rajat ovat osittain sumeita. Esimerkiksi 

henkilöauto on epäilemättä prototyyppisempi autojen kategorian jäsen kuin leikkiauto. Leikkiauto 

on kuitenkin myös autojen kategorian jäsen, mutta se kuuluu selkeästi kauemmas kategorian 

ytimestä kuin henkilöauto. Toisaalta leikkiauto kuuluu muihinkin kategorioihin. Se edustaa mm. 

lelujen kategoriaa jne. Kannattaa muistaa, että kategoriat ovat kulttuurisidonnaisia. On varmasti 

eroa, millainen on esimerkiksi prototyyppinen lintu Suomessa tai Brasiliassa. Myös kategoriatasolla 

on eroja siinä, millaisia kategorioita eri kielet erottelevat (ks. Dirven & Verspoor 1998: 137-156). 

Tämän kaltainen prototyyppimalli korostaa kielen jatkumonluonteisuutta. Olisi tietysti 

yksinkertaisempaa käsitellä selvärajaisia kategorioita, mutta prototyyppimalli kuvaa kohdettaan 

paremmin. (Pentti Leino 1993: 36.) Kognitiivisen kielitieteen näkemykset tulevatkin hyvin esille 

siinä, millaisina kategoriat kuvataan. Sama prototyyppisyysmalli ulottuu kielen kaikkien tasojen 

kuvaamiseen. 

Aikaisempiin kielinäkemyksiin verrattuna kognitiivinen näkemys on monessa kohtaa eri 

linjoilla. Yksi erottava tekijä on se, että se ei tee jyrkkää eroa kielen eri osa-alueiden välille. Se 

näkee fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan kaltaisten perinteisesti eroteltujen osa-

alueiden taustalla monia yleisperiaatteita. Evans ja Green (2006: 28) nimeävät tällaisiksi 

periaatteiksi mm. kategorisaation, polysemian ja metaforan. Kielelliset kategoriat ovat kaikilla 
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kielen osa-alueilla samanlaisia rakenteeltaan. Samoin polysemia  eli monimerkityksisyys on 

mukana eri tasojen merkityksissä, ei ainoastaan leksikaalisella tasolla. Myös metafora on 

kognitiivisen näkökulman mukaan totuttua laaja-alaisempi ilmiö kielen eri tasoilla. 

Kognitiivinen kielitiede on siis merkityskeskeinen näkemys kielestä. Se ei tee jyrkkää eroa 

semantiikan ja pragmatiikan välille (Pentti Leino 2001: 14). Tällaisena kognitiivinen kielitiede 

tarjoaa toimivia työkaluja ulkomaailman asiantilojen ja niiden kielellisten kuvausten suhteen 

tutkimiseen. 

 

Seuraavassa alaluvussa tarkastelen tarkemmin tämän tutkimuksen kannalta tärkeää käsitettä eli 

ampumisskeemaa. 

   

 

 

2.2 Ampumisskeema 

 

 

Kognitiivisessa kielitieteessä kehys (frame) on tärkeä käsite. Sillä tarkoitetaan sellaista taustaa, jota 

vasten voimme ymmärtää esimerkiksi jonkin sanan merkityksen. Kyse ei siis ole sanan 

merkityksestä, vaan merkityksen kannalta oleellisesta taustatiedosta. Ei ole mitenkään selvää, 

mikä taustatieto tulisi lukea sanan merkityksen kannalta oleelliseen kehykseen. On enemmän ja 

vähemmän merkittävää kehystietoa. Tässä kohtaa tulee taas ilmi kognitiiviselle lingvistiikalle 

tyypillinen sumearajaisuus. Kehykset ovat osittain subjektiivisia. Jokaisella kielenkäyttäjällä on 

hienoisia eroja siinä kehyksessä, jonka he liittävät tiettyyn sanaan. Nämä erot selittyvät erilaisilla 

arkielämän kokemuksilla, joista kehykset on muodostettu. Tämä ei kuitenkaan yleensä johda 

kommunikaation epäonnistumiseen, sillä kehysten ydin on riittävän samankaltainen kieliyhteisön 

sisällä. (Lee 2001: 8-12.) 

Esimerkiksi viikonpäivien merkitys voidaan täysin ymmärtää vain, jos tunnetaan se kehys, 

joka niiden taustalla on. Tuo kehys sisältää eri päivien lisäksi myös niihin liittyvää kulttuurista 

tietoa. Viisipäiväisen työviikon kulttuureissa lauantain ja sunnuntain merkitykseen kuuluu tieto, että 

ne ovat tyypillisesti vapaapäiviä. Tämä ei tietenkään ole kehyksen keskeisintä ydintä, mutta 

joissakin tilanteissa erittäin tärkeää taustatietoa. Voidaan ajatella vaikkapa koululaisten 

keskustelutilanne, jossa sovitaan tapaaminen lauantaiksi kello yhdeksän kaupungille. Tällaisessa 

tilanteessa ei olisi perusteetonta kysyä, tarkoitetaanko aamu- vai iltayhdeksää. Tilanne olisi 
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kuitenkin aivan toinen, jos tapaaminen olisi sovittu keskiviikoksi. Koska koululaiset jakavat 

samanlaisen kehyksen liittyen viikonpäiviin, ei keskiviikon kohdalla edellä esitettyä kysymystä voi 

normaalitilanteessa pitää järkevänä. Kehystietoon kuuluu, että normaalina arkipäivänä koulu alkaa 

noin kello kahdeksan aamulla. Näin kehystieto ikään kuin tuo tulkintaan lisätietoa, jota ei 

keskustelussa välttämättä tuoda ilmi kielellisesti. 

Kognitiivisen näkemyksen mukaan merkitys syntyy kokemuksesta. Aistihavainnoista syntyy 

skeemoja, jotka ovat ruumiillisesta kokemuksesta johdettuja kaavoja ja yleistyksiä. Näistä 

yleistyksistä voidaan johtaa edelleen konkreettisia merkitysrakenteita ja lopulta abstrakteja 

käsitteitä. (Johnson 1987: 19-21; Evans & Green 2006: 46-47). Tiina Onikki pitää skeemaa 

keskeisimmältä merkitykseltään yleistyksenä. Hän kuitenkin muistuttaa, että sen tarkempi merkitys 

on aina tutkijariippuvaista. Määritelmiä on monia. (Onikki 1994: 70-72.) Tässä tutkimuksessa 

skeemalla tarkoitetaan melko yleisluontoista kokemuksesta johdettua yleistystä. 

Skemaattisuus onkin kognitiivisessa kielitieteessä paljon käytetty termi. 

Kielen yksikötkin varioivat skemaattisuutensa suhteen. Toisilla yksiköillä on tietty 

fonologinen rakenne ja niiden semanttinen napa hahmottaa suhteellisen pitkälle täsmentyvän 

entiteetin. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäiset morfeemit ja verbit. Sen sijaan sellaiset yksiköt kuin 

eksistentiaalilause tai transitiiviverbi ovat paljon skemaattisempia yksikköjä. Niillä ei ole kiinteää 

fonologista rakennetta. (Pentti Leino 2001: 13.) Eli käytännössä skemaattisuus kielen yksikön 

kohdalla tarkoittaa  sitä, että mitä skemaattisempi yksikkö on, sitä vähemmän spesifinen sen 

rakenne on. 

Skeema on siis abstrakti kuvaus, joka sisältää kaikki määrittämänsä luokan jäsenet. Myös 

prototyyppi voidaan nähdä konkreettisen entiteetin sijaan abstraktina. Tällöin se on skemaattinen 

esitys kategorian ytimestä. (Taylor 1989: 69-71). Tämä on siis skeeman ja prototyypin suhde. Eli 

prototyyppi voi olla kategorian ytimestä tehty yleistys. Tämä on vaihtoehtoinen näkemys sille 

katsannolle, jossa kategoriaa edustaa jokin konkreettinen jäsen. Skeema taas on yleistys kaikista 

kategorian jäsenistä. 

Kognitiivisessa perinteessä sekä kehyksen että skeeman määritelmät ovat moninaisia (ks. 

Jaakko Leino 2001: 71-72) . On pitkälti käyttäjäkohtaista, mitä niiden merkitykseen milloinkin 

luetaan. Tässä tutkimuksessa kehys tarkoittaa pelkästään edellä esitetyllä tavalla ilmauksen 

ymmärtämisen kannalta tärkeään taustatietoon. Skeemalla taas tarkoitetaan tässä melko laajasti 

ymmärrettävää kokemuksesta johdettua yleistystä. Nimitykset eivät sinällään saisi hämätä. 

Kognitiivisessa tutkimuksessa moninaisen nimeämistradition takana on kuitenkin melko yhtenäinen 

käsitys itse kielestä. 
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Tämän tutkimuksen kannalta ampumisskeema on keskeinen käsite. Ampumisskeema on 

semanttinen rakennemalli, joka kuvaa skemaattisesti ampumistapahtumaa. Itse ampumistapahtuma 

on osa ulkomaailmaa. Kognitiivisen teorian mukaan me muodostamme skeemoja henkilökohtaisten 

kehollisten kokemustemme pohjalta. Silloin skeema on kokemusten pohjalta tehty yleistys 

tapahtumasta. Ampumisskeema on täten yksi erityinen yleistys, joka pohjautuu 

ampumistapahtumien kokemiseen. Skeemalla on erityinen rooli kielentämistilanteessa, jossa 

varsinainen tapahtuma ei enää konkreettisesti ole tavoitettavissa. Eli kun kuvaamme 

ampumistapahtumaa kielellisesti, tarvitsemme ampumisskeemaa prosessin onnistumiseksi. 

Jaakko Leino (2001: 72) on määritellyt antamiskehyksen seuraavalla tavalla: ”Antamiskehys 

on nimenomaan toiminnan, antamisen, ideaalistus: prototyyppisen antamistapahtuman kuvaava 

mielikuvaskeema.” Samalla tavalla tarkoitan ampumisskeemalla tässä tutkimuksessa 

ampumistapahtumaa kuvaavaa mielikuvaskeemaa.2 

Kun tapahtumasta tehdään kielellinen ilmaus tai muu yleistys, ei ole tarpeellista nimetä 

kaikkia mahdollisia henkilöitä, asioita tai seikkoja. Sen sijaan poimitaan vain ne elementit, jotka 

ovat kaikkein tärkeimpiä tapahtuman kannalta tai kuvaustarpeittemme kannalta. Suhde ilmauksen ja 

koko tapahtuman välillä osoittaa, mitkä elementit ovat tärkeimpiä. Ilmaus tuo esiin yhdestä 

kolmeen osallistujaa. (Dirven & Verspoor 1998: 81.) 

Ampumisskeemaan kuuluu joukko osallistujia. Osallistujalla tarkoitetaan tässä 

ampumistapahtuman osapuolia, jotka ovat ampumisskeeman kannalta merkittäviä. Osallistuja on 

siis sekä ampumistapahtuman että ampumisskeeman osa.  Tärkeimmät osallistujat nousevat selvästi 

esille aineistoa tutkimalla. Voitaisiin tietysti tutkia ampumistapahtumaa ulkomaailman tapahtumana 

ja löytää merkittävät osallistujat sitä kautta. Kieli on kuitenkin jo tehnyt tämän työn, jolloin 

tapahtuman kannalta merkittävät osallistujat löytyvät tarkkailemalla valmiita ampumistapahtuman 

kielellisiä kuvauksia. Tässä tutkimuksessa nuo kuvaukset on poimittu sotakirjallisuudesta. 

Ampumisskeeman osallistujiksi nousevat aineistoanalyysin pohjalta seuraavat: AMPUJA , 

ASE, AMMUS  ja MAALI .3 

Prototyyppinen ampuminen on tapahtuma, jossa AMPUJA ampuu ASEELLA AMMUKSEN 

MAALIIN.  

 

Seuraavat esimerkit ovat yksinkertaistettuja. Ne on muodostettu ainoastaan havainnollistamaan 

                                                 
2 Leino tarkoittaa antamiskehyksellä samantyyppistä yleistystä asiantilasta kuin tarkoitan tässä tutkimuksessa 
ampumisskeemalla. Leinohan nimittää antamiskehystä mielikuvaskeemaksi. Olen kuitenkin halunnut pitää kehyksen 
tämän tutkimuksen kannalta yksiselitteisenä käsitteenä. Siksi puhun tässä  ampumisskeemasta. 
3 Käytän ampumistapahtuman osallistujien merkintään kapiteelia (AMPUJA, ASE, AMMUS, MAALI). 
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osallistujien asemaa tapahtumassa ja ilmauksissa. Ne eivät ole varsinaisesta tutkimusaineistosta. 

 

A) Mies ampui. 
B) Mies ampui kiväärillä. 
C) Mies ampui kiväärillä luodin. 
D) Mies ampui kiväärillä luodin puuhun. 

 

Esimerkissä A Mies viittaa ampumistapahtuman tekijään. Tätä osallistujaa nimitän AMPUJAKSI. 

Esimerkissä B kivääri viittaa ampumistapahtuman välineeseen. Tätä osallistujaa nimitän ASEEKSI. 

Esimerkissä C luoti viittaa ampumistapahtuman suoraan kohteeseen. Tätä osallistujaa nimitän 

AMMUKSEKSI. 

Esimerkissä D puu viittaa ampumistapahtuman epäsuoraan kohteeseen. Tätä osallistujaa nimitän 

MAALIKSI. 

 

On syytä erottaa osallistujat, semanttiset roolit ja lauseenjäsenet toisistaan. Vaikka niiden välillä on 

paljon yhteneväisyyksiä, puhutaan kuitenkin eri kategorioista. AMPUJAAN viittaava sana on usein 

lauseen subjekti. Samoin AMPUJA ja agenttirooli lankeavat tyypillisessä tapauksessa yhteen, aivan 

kuten AMMUS ja patienttikin. Tällainen ennakko-oletus voi kuitenkin hankaloittaa 

kompleksisempien tapausten analysointia. Siksi kategoriat tulee pitää selkeästi erillään. 

Suomen kieli antaa mahdollisuuden muodostaa kaikki osallistujat sisältävän ilmauksen: 

 

Mies ampui kiväärillä luodin puuhun.. 

 

Todellisuudessa tällä tavalla rakennettua ilmausta ei aineistosta löytynyt. Kieli tarjoaa erilaisia 

keinoja kuvata asiantilaa. Edes edellä esitetty teoreettisesti mahdollinen ilmaus, jossa on mukana 

kaikki osallistujat, ei olisi todellisen asiantilan täydellinen kuva. Kielenkäyttö on aina valintaa. Kieli 

rajoittaa ja mahdollistaa asiantilan eri puolien esilletuomisen.  

Ampumisskeemaan kuuluu kiinteästi neljä pääosallistujaa: AMPUJA, ASE, AMMUS ja MAALI. 

Ampumisskeema voidaan kuvata kaavamaisesti kuvion 1 osoittamalla tavalla. 

 

 

KUVIO 1. Ampumisskeema 

AMPUJA-----ASE-----AMMUS-----MAALI  
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Tämä kaavamainen esitys ampumisskeemasta osoittaa kuitenkin eri osallistujien väliset suhteet. 

Pisteviivoitus osoittaa, miten toiminta siirtyy AMPUJASTA ASEEN kautta AMMUKSEEN ja 

lopulta MAALIIN. 

AMPUJA on tyypillisesti agentiivinen. Maailmantietomme kautta tiedämme, että AMPUJA 

on tyypillisesti myös inhimillinen. Kuitenkin pystymme helposti hyväksymään fiktiiviset 

kuvaukset, joissa AMPUJA on ei-inhimillinen, mutta elollinen (esimerkiksi eläinhahmot). Sen 

sijaan ilmaus kivi ampui on jo melko vahvasti kielitajumme vastainen, koska kivi ei ole sen 

paremmin inhimillinen, elollinen kuin agentiivinenkaan. Tällä perusteella AMPUJAN olisi oltava 

vähintäänkin elollinen tullakseen hyväksytyksi. 

Ampumistapahtumaan kuuluu aina väline. Heittäminen esimerkiksi eroaa ampumisesta 

pääasiallisesti siinä, että ampumisessa on mukana jokin väline. Muuten molemmat teot ovat melko 

pitkälle samankaltaisia: inhimillinen agentti lähettää elottoman patientin kohti jotakin maalia. ASE 

edustaa ampumisskeemassa tuota välinettä. Prototyyppinen ase on eloton ja epäagentiivinen. ASE 

ei juuri voi olla elollinen (*mies ampui koiralla puuhun) tai inhimillinen (*mies ampui naisella 

puuhun).  

Ampumistapahtuman suora kohde on AMMUS. AMMUS lähetetään ASEEN avulla kohti 

jotakin MAALIA. AMMUS on eloton ja epäagentiivinen kuten ASEKIN. Tilanne on muutoinkin 

samankaltainen kuin ASEEN kohdalla. Molemmat osallistujat ovat niin spesifisesti 

ampumistapahtumaan liittyviä, että kovin monenlaiset vaihtoehdot eivät tule kyseeseen. AMMUS 

on siis se kohde johon AMPUJA kohdistaa voiman ASEEN avulla. Tämän voiman ansiosta 

AMMUS lähtee matkaan kohti MAALIA. 

MAALI on ampumisen epäsuora kohde. AMPUJA kohdistaa vaikutuksen MAALIIN 

AMMUKSEN välityksellä. MAALI on osallistujista kaikkein sallivin. Se voi olla lähes mitä 

tahansa. Ampumisen perusluonteen vuoksi MAALI voi olla elollinen (mies ampui koiran), jopa 

inhimillinen (mies ampui naisen). Tästä seuraa tietysti myös mahdollinen agentiivisuus. Siinä missä 

AMPUJAN on tyypillisesti agentiivinen ja elollinen ja ASE/AMMUS epäagentiivinen ja eloton, 

MAALI voi olla kumpi tahansa. Elottomatkin maalit sopivat hyvin (mies ampui kiveä). Itse asiassa 

ei liene kovin helppoa edes ajatella mitään, mikä ei sopisi täksi osallistujaksi. Tämän tutkimuksen 

viitekehyksessä lienee selvä ja oletuksen mukaista, että MAALI on useimmiten elollinen ja 

inhimillinen. Tietomme sotaan liittyvästä kehyksestä kertoo meille, että sodassa ihmiset ampuvat 

toisiaan. Skeemaan kuitenkin kuuluu, että MAALI voi olla sekä eloton että elollinen. Näin siksi, 

että skeeman tulee kattaa kaikki mahdolliset tapaukset, onhan se yksityistapauksista tehty yleistys. 
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Joten voimme nyt muokata ampumisskeemaa. Saamme tarkemmin määritellyn skeeman, 

jossa inhimillinen AMPUJA ampuu elottomalla ASEELLA elottoman AMMUKSEN MAALIIN 

(kuvio 2). 

 

KUVIO 2. Tarkennettu ampumisskeema 

AMPUJA(+inh)-----ASE(-eloll)-----AMMUS(-eloll)----- MAALI 
 

 
 
 

Kun yleistämme ampumisskeeman edellä esitetyllä tavalla, jää monia kielen elementtejä huomiotta. 

On muistettava, että ampumistapahtumaa kuvaavaan ilmaukseen voidaan aina lisätä esimerkiksi 

aikaa (mies ampui eilen), paikkaa (mies ampui Ylistarossa) tai tapaa (mies ampui raivoisasti) 

kuvaavia elementtejä. Nämä eivät kuitenkaan ole ampumisskeeman kannalta keskeisiä, sillä ne ovat 

yhteisiä monille muillekin tapahtumatyypeille. Käytännössä ne voivat liittyä melkein kaikkia 

mahdollisia tapahtumia kuvaaviin ilmauksiin (esimerkiksi mies lauloi eilen raivoisasti Ylistarossa). 

Ampumisskeema on siis yleistys varsinaisista ampumistapahtumista. Se on myös se yleistys, jonka 

varassa operoimme, kun muodostamme ampumisilmauksia.  

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan, miten tutkimusaineistossa ampumistapahtumia 

kielennetään. 

 

 

 

2.3 Ampumistapahtuman kielentäminen 

 

 

Kielitieteessä esiintyy perinne, jossa merkitys nähdään asiantilan rakenteen ja lausemuodon 

rakenteen staattisena vastaavuutena (Itkonen 1997: 2). Kognitiivinen kielitieteen perusoletuksiin 

kuitenkin sisältyy ajatus, että merkitys on ihmisen konstruoima käsitteellistys (Pentti Leino 2001: 

15). Eli jokainen asiantila voidaan konstruoida useilla eri tavoilla. Kaikki riippuu 

käsitteellistämistavan valinnasta. Voidaan sanoa mies seisoo puun takana tai mies seisoo puun 

edessä. Kumpikin ilmaus voi olla tosi saman asiantilan vallitessa. Kyse on siitä millainen 

näkökulma tilanteeseen valitaan. Toisaalta myös perinteisen ajattelun kannalta samaa merkitsevät 

ilmaukset sisältävät kognitiivisessa katsannossa eri merkitykset. Esimerkiksi mies on naisen 

vieressä ja nainen on miehen vieressä kuvaavat samaa asiantilaa. Perinteisemmässä mielessä niillä 
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on siis sama merkitys. Kognitiivinen näkemys on kuitenkin toinen. Koska merkitys ei ole asiantilan 

ja ilmauksen välinen suhde, vaan jokaisella konstruktiolla on oma merkityksensä, on näilläkin 

kahdella ilmauksella eri merkitykset. Ne konstruoivat tilanteen hieman eri tavoin. 

Jatkossa käytetään kielentämistä terminä, vaikka voitaisiin puhua käsitteellistämisestä. En 

näe termien välillä isoa eroa ja niitä voitaneen tässä käyttää rinnankin. Kuitenkin, kun jatkossa 

siirrytään käsittelemään kielen materiaalia, katson että kielentäminen sopii hieman paremmin 

yhteyteen. Jos halutaan olla tarkkoja, niin käsitteellistäminen lienee kielentämistä edeltävä prosessi, 

kun asiantila ensin muunnetaan käsitteiksi. Sen jälkeen käsitteistys puetaan kielelliseen muotoon. 

Kun ampumistapahtumaa lähdetään kielentämään, on lähtökohtana kokemus ulkomaailman 

ampumistapahtumista. Tätä kokemusta edustaa ampumisskeema. Ampumisskeeman tärkeimmät 

osat ovat neljä pääosallistujaa AMPUJA, ASE, AMMUS ja MAALI. Kielellinen ilmaus ei 

kuitenkaan voi tuoda kaikkia osallistujia tasapuolisesti esille. On valittava, mitä puolia skeemasta 

korostetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korostetuin osallistuja valitaan subjektiksi. 

Subjektiksi sopii parhaiten AMPUJA, sillä semanttisesti se on itse tapahtumassa tekijän roolissa. 

Toisaalta myös ASE, AMMUS ja MAALI voidaan valita subjektiksi, jolloin asiantilasta nousee 

korosteisemmin esiin muita puolia. AMPUJA-subjektinen ilmaus on kuitenkin tutkimusaineistossa 

tyypillisin tapaus. Sitä voidaan kutsua yleisyytensä vuoksi ampumisilmausten perustyypiksi. Tässä 

luvussa keskitytään aluksi AMPUJA-subjektiseen ilmaukseen. Sen jälkeen esitetään ne keinot, 

joilla muut ilmaukset voidaan tästä tyypistä muodostaa. Tarkemmin eri tyyppejä käsitellään 

seuraavassa alaluvussa. 

 

Tarkastelen ampumistapahtuman kielentämistä tässä suhteessa perustapaukseen. Kognitiivisessa 

kielitieteessä prototyyppisyys on keskeinen käsite. Se voidaan nähdä tämänkin luokittelun taustalla. 

Prototyyppinen ampumistilanteen kuvaus on merkitykseltään mahdollisimman yleinen. Voidaan 

myös olettaa, että tämän tyyppiset ilmaukset ovat aineistossa yleisimpiä tai vähintäänkin lähellä 

sitä. Ampumistilanteen tyypillisin kuvaus on sellainen, jossa käytetään ampua-verbiä. Yleisimmin 

subjektina on AMPUJA. Sen lisäksi ilmaukseen voidaan liittää esimerkiksi ASE (1), AMMUS (2) 

tai MAALI (3). Nämä muut osallistujat toteutuvat muina lauseenjäseninä. 

 

1) Venäläiset ampuivat parillakymmenellä aseella aukean takaa ja sen 
kummaltakin puolin. (US) 

2) Raetpalo ampui tulenpyyntövaloraketin. (ST) 
3) Ja olihan heidän taisteluhenkensä elvyttämiseksi ammuttu kaksi sotamiestä 

naapurikylässä saunan seinustalla. (TS) 
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Tämän tutkimuksen kannalta on ollut oleellista löytää ne keinot, joilla ampumista kielennetään. 

Lähtökohdaksi olen ottanut juuri edellä esitellyn mies ampuu –tyyppisen kuvauksen, jolla tarkoitan 

prototyyppistä ampumistapahtuman kuvausta (AMPUJA-subjekti + ampua-verbi). (AMPUJA-

tyyppiä kutsun perustyypiksi, mutta mies ampuu –tyyppi on sen alakategoriana perustyypin 

tyypillisin edustaja.) Tässä oleellista on siis nimenomaan ampua-verbi ja se, että subjektina on 

ampumistapahtuman AMPUJA. Muut elementit ovat perustyypin määrittelyn kannalta sinänsä 

merkityksettömiä. On tietenkin selvää, että niidenkin valinnassa on havaittavissa erilaisia 

tendenssejä.  

mies ampuu –tyypistä voidaan lähteä eri suuntiin, kun tilanne halutaan kielentää eri tavalla.  

Ensimmäinen keino on predikaatin vaihto. Tässä tapauksessa ampumistilanteen kuvausta 

muokataan yksinkertaisesti valitsemalla erilainen verbi predikaattiasemaan. Eli prototyyppinen ja 

yleismerkityksinen ampua korvataan muulla verbillä. Tämä on melkoisen produktiivinen keino. 

Esimerkiksi metaforiset (4) ja deskriptiiviset verbit (5) tulevat kyseeseen, samoin idiomit (6). 

 

4) Naapuri tervehti tykistöllään tulijoita. (ST) 
5) Ukkola surrasi lippaan perään konepistoolilla. (TS) 
6) "Odottivat koko partion ja vasta sitten avasivat tulen." (US) 

 
 
 
Toinen keino on subjektin vaihto. Tämä tarkoittaa sitä, että AMPUJAN tilalle valitaan jokin muu 

osallistuja ilmauksen subjektiksi. Tämä keino on myös erittäin produktiivinen. Kaikki 

ampumistapahtuman osallistujat ovat mahdollisia subjekteja. Subjektina voi siis AMPUJAN lisäksi 

olla ASE (7),  AMMUS (8) tai MAALI (9). (Lisää esimerkkien 7, 8 ja 9 tulkinnasta 

ampumailmauksiksi seuraavissa luvuissa.) 

 

7) Oma kranaatinheitin ampui surkean keskityksen vähistä kranaateistaan. (TS) 
8) Samassa lävisti luoti hänen omankin lakkinsa. (TS) 
9) Hyökkääjät saivat siellä rautaa niskaansa aivan tarpeekseen. (ST) 

 

 

Näiden lisäksi myös tekijätön ilmaus voi tulla kyseeseen (10). 

 

10)  Naapurilohkolla rätisi jo täydellä voimalla. (TS) 

 

Kolmas kielentämiskeino on nominaalistus. Koska ampumisilmauksen prototyypiksi tässä 
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tutkimuksessa katsotaan mies ampui –tyypin lausemuotoinen ilmaus, voidaan ampumiseen pelkän 

yksittäisen sanan avulla viittaaminen tulkita tästä näkökulmasta tuon rakenteen nominaalistukseksi. 

Tämän keinon toteutumia on aineistossa yllättävänkin vähän. Pääasiassa kyseeseen tulevat joko 

ampuminen/ammunta-tyyppi (11) tai äänen kautta viittaava rätinä-tyyppi (12). (Esimerkkien 11 ja 

12 ilmausten tulkinnasta ampumiskuvauksiksi lisää seuraavissa luvuissa.) 

 

11)  Ammunta kiihtyi.(ST) 
12)  Rätinä vain kiihtyi. Omat miehet ampuivat syytämällä, sillä he olivat nähneet 

Asumaniemen ja Vanhalan päässeen yhdyshautaan. (TS) 
 

 

Neljäs kielentämiskeino on kaikkein harvinaisin. Sen käyttökelpoisuudesta kertoo kuitenkin se, että 

sitä on käytetty kaikissa kolmessa aineiston romaanissa. Keino on äänen jäljittely. Tällöin 

kirjoittaja on käyttänyt suoraa lainausta, jossa ammunnan tuottama ääni kuvataan 

onomatopoeettisesti. Ase ikään kuin asetetaan tässä kohtaa kerrontateknisesti inhimillisen 

romaanihenkilön asemaan, jolloin se osallistuu dialogiin (13). Tätä keinoa on vaikea nähdä 

perustyypistä muunnettuna. Paremminkin on kyseessä ampumistapahtuman äänimaailman 

kuvaaminen. 

 

13)  
       - Olkoon,  myö ei männä. 

- Ei mennä, ei. 
- Ei. 
- Ei. 
- Ei. 
- No, ei niin. Ei siitä eteenpäin. 
- Po, pou, pou, pou… uuuu… uuuuuu… 
- Liikkeelleeee… 
- Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa… 
- Lääkintämiehee… eet… 
- Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. (TS) 

  
 

 

Ampumisen kielentämiskeinoja ovat siis:  

- predikaatin vaihto 

- subjektin vaihto 

- nominaalistus 

- äänen jäljittely 
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2.4 Ampumisilmaustyypit 

 

 

 

En kuitenkaan luokittele aineisto-osuudessa erilaisia ampumailmaustyyppejä suoraan edellisessä 

luvussa esitettyjen keinojen mukaan, koska se ei olisi mielekästä. On nimittäin huomattava, että 

erilaiset ampumiskuvaukset on voitu muodostaa käyttämällä useampia kielentämiskeinoja. 

Käytännössä siis sekä predikaatin, että subjektin vaihtoa (14). 

 

14) Vasemmalla takoi Määtän konekivääri kuin hengenhädässä. (TS) 

 

 

Itse kuvauksia ei siis ole mieltä luokitella suoraan kielentämiskeinojen mukaan. Kuitenkin 

kielentämiskeinojen tarkastelu puoltaa paikkaansa, koska eri keinojen huomioiminen kiinnittää 

huomion eri ilmaustyyppien suhteisiin. En halua silti väittää, että muiden kuin perustyyppien 

muodostamisprosessi aidosti vaatisi perustyypin, joka tiettyjen keinojen kautta muokataan toiseksi. 

Paremminkin perustyyppi on tässä tutkimuksessa muodostettu tukemaan aineiston kuvaamisen 

tarpeita. 

Aineistoanalyysi osoittaa, että ampumiskuvausten luokittelu subjektin mukaan tarjoaa hyvän 

pohjan aineiston tarkasteluun. Näin siksi, että saman osallistujan muodolliseksi subjektikseen 

ottavat lauseet sisältävät samankaltaisia predikaatteja ja muita lauseenjäseniä. Subjektin kautta 

voidaan pitkälti ennustaa lauseen muu rakenne. On huomioitava, että hyväksyn 

ampumisilmaukseksi muutkin kuin lausemuotoiset ilmaukset. Lauseenvastikkeet rinnastan niihin, 

mutta niitä on aineistossa marginaalisesti. Toisaalta lausetta pienemmät eli käytännössä sanat, jotka 

viittaavat ampumiseen kuuluvat joko nominaalistuksiin tai ääntä jäljitteleviin ilmauksiin. Ääntä 

jäljittelevät ilmaukset luokittelen tässä myös sanatason ilmauksiksi, koska ne muodostuvat useista 

onomatopoeettisista sanoista, joilla ampumiseen liittyvää ääntä kuvataan. 

Subjektin mukaan luokitellut ilmaustyypit jakaantuvat neljään eri tyyppiin, joissa jokaisessa 

on subjektina jokin ampumisskeeman osallistuja. Näiden lisäksi viidentenä lausetason tyyppinä on 

subjektiton tyyppi. 

Valtaosa aineiston ilmauksista kuuluu  siis tapauksiin, jotka ovat lauseita tai 

lauseenvastikkeita. .Loput kaksi ilmaisutyyppiä ovat sanatason tyyppejä. Sanatason 
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nominaalistuskin voi toki olla subjektin asemassa, mutta siinä tapauksessa lause ei 

kokonaisuudessaan viittaa ampumiseen. Nominaalistettu sana viittaa jo sinänsä 

ampumistapahtumaan. Ääntä jäljittelevä onomatopoeettinen ilmaus sen sijaan on omalaatuinen ja 

melko harvinainen ampumiskuvaustyyppi. Lasken sen kuitenkin mukaan, kun luokittelen 

ampumailmauksia. 

 

 

Luokittelen ilmaukset seuraaviin tyyppeihin: 

- AMPUJA-tyyppi 

- ASE-tyyppi 

- AMMUS-tyyppi 

- MAALI-tyyppi 

- Subjektiton tyyppi 

- Nominaalistus-tyyppi 

- Onomatopoeettinen tyyppi 

 

 

Eri tyyppien esiintymät on koottu taulukkoon 2. Aineistossa eri tyyppejä esiintyy siten, että 

AMPUJA-tyyppi on yleisin. Se edustaa yli kahta viidesosaa kaikista tapauksista (41,7%). Toiseksi 

yleisin on Ammus-tyyppi (27,3%). Kolmanneksi eniten löytyy ASE-tyyppiä (15,1%). Nämä kolme 

tyyppiä kattavat reilusti yli neljä viidesosaa kaikista tapauksista (84,1%). 

Loput tapaukset (15,9%) jakaantuvat MAALI-tyypin, subjektittoman tyypin, 

onomatopoeettisen tyypin ja nominaalistus-tyypin kesken. Näistä yleisin tyyppi on nominaalistus 

(7,2%). MAALI-tyyppi on seuraavaksi yleisin (4,3%), subjektittomia (1,8%) ja onomatopoeettisia 

(2,7%) esiintyy melko marginaalisesti. 

Vaikka tutkimuksen tavoitteena ei olekaan tarkastella eri teosten ampumailmausten tyyppien  

välistä jakaumaa, kannattaa siihenkin luoda pieni silmäys. AMPUJA-tyyppi on kahdessa teoksessa 

yleisin tapaus (TS ja US). Summan tulihelvetti sisältää lukumääräisesti eniten AMMUS-tyypin 

ilmauksia. Erikoista on sekin, että samassa teoksessa ASE-tyyppi on toiseksi yleisin ilmaustyyppi ja 

AMPUJA-tyyppi on vasta kolmanneksi yleisin. Kahdessa muussa teoksessa AMMUS-tyyppi on 

toiseksi yleisin ja kolmanneksi yleisin on ASE-tyyppi. Parhaiten vertailu onnistuukin näiden 

kolmen päätyypin osalta, koska esiintymiä on paljon. AMPUJA-tyyppi tuntuukin olevan selkeästi 

tyypillisin tapaus. ASE-tyypin ja AMMUS-tyypin suhde on tämän aineiston mukaan sellainen, että 

AMMUS-tyyppiä esiintyy enemmän. Näin on jokaisen teoksen kohdalla. 
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Nominaalistusten määrä ei yllä missään teoksessa neljänneksi yleisintä tyyppiä 

korkeammalle. Yhdessä teoksessa (US) MAALI-tyyppiä on jopa enemmän. Subjektittomia on 

vähiten, mutta niiden tulkintakin on aika hankalaa. Onomatopoeettinen tyyppi on erikoinen. Sitä 

esiintyy Tuntemattoman sotilaan 33 esiintymän lisäksi vain yksi kummassakin muussa teoksessa. 

Kuitenkin siis jokaisessa teoksessa, mikä puoltaa sen produktiivisuutta ja asemaa luokittelussa. 

 

 

Taulukko 2. Ampumisilmaustyyppien esiintymät tutkimusaineistossa 

Ilmaustyyppi TS US ST Yhteensä 

AMPUJA 257 213 77 547 (41,7%) 

ASE 85 24 89 198 (15,1%) 

AMMUS 181 60 117 358 (27,3%) 

MAALI 31 13 12 56 (4,3%) 

Subjektiton 18 2 3 23 (1,8%) 

Nominaalistus 68 8 18 94 (7,2%) 

Onomatopoeettinen 33 1 1 35 (2,7%) 

Yhteensä 673 321 317 1311 (100%) 

 

 

 

Seuraavissa luvussa käyn systemaattisesti läpi erilaiset ampumisilmaustyypit. Samalla perustelen 

tapauskohtaisesti sitä semantiikkanäkemystä, jonka pohjalta olen eri ilmaukset luokitellut 

ampumiseen viittaaviksi. Sen lisäksi yritän tuoda esille millaisiin alalajeihin eri ilmaustyypit 

jakautuvat. 
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3. AMPUJA-perustyyppi 

 

 
 
Tässä luvussa käsitellään AMPUJA-tyypin ampumisilmauksia. AMPUJA-tyyppi on kaikkien 

ampumisilmaustyyppien perustapaus. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ampumailmaustyypeistä kaikkein 

prototyyppisin on AMPUJA-subjektinen lausetason ampumailmaus. Mies ampuu –tyyppi, joka on 

perustapaus ilmaustasolla kuuluu tähän AMPUJA-perustyyppiin alakategoriana. 

AMPUJA-tyypille on ollut perusteltua antaa oma lukunsa, koska se on yleisin ainestossa 

esiintyvä tyyppi. Toisaalta sen kohdalla törmätään ensimmäistä kertaa tässä tutkimuksessa moniin 

kognitiivisen semantiikan kannalta oleellisiin ilmiöihin, jolloin ne on käytävä läpi 

perusteellisemmin kuin myöhemmin muiden ilmaustyyppien kohdalla seuraavissa luvuissa. 

Ensin tarkastellaan AMPUJA-osallistujaa sellaisenaan. Sitten siirrytään tutkimaan aineistosta 

löytyviä AMPUJA-tyypin ampumisilmauksia tarkemmin. 

 
 
 
 
 
3.1 AMPUJA-osallistuja 

 
 
 
AMPUJA-tyypillä tarkoitan sellaista ampumisilmausta, jonka subjekti viittaa ampumistapahtuman 

AMPUJA-osallistujaan. 

Aluksi on syytä tarkastella osallistujaa sellaisenaan. Tässä aineistossa AMPUJA on aina 

inhimillinen. Yhtään sellaista ilmausta ei löytynyt, jossa ampuja olisi ollut jokin muu elollinen 

olento. Teoriassahan vaikkapa eläimet, fiktiiviset hahmot tai muut taruolennot voisivat tulla 

kyseeseen. Esimerkiksi hiiri ampui, aku ankka ampui tai jumala ampui olisivat mahdollisia. Kaikki 

AMPUJAAN viittaavat sanat ovat siten inhimillistarkoitteisia (15, 16). AMPUJA-osallistujan 

määrittely ampumistapahtuman tekijäksi sulkee jo sinänsä elottomiin olioihin viittaavat sanat pois. 

Tästä säännöstä on vain yksi poikkeama (17). Esimerkissä 17 kuallu on toki merkitykseltään eloton, 

mutta sen käytön motivoi se, että se sittenkin viittaa inhimilliseen olioon. Toisaalta sen asema 

kysymyslauseessa tekee sen hieman helpommin hyväksyttävämmäksi. Jos ilmaus olisi normaali 

väitelause kuollut ampui itseään, se kuulostaisi jo erikoisemmalta. Esimerkkiin 17 liittyy toinenkin 

erikoisuus, sillä siinä AMPUJA ja MAALI ovat sama olio.  
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15) "Jos minä ammun sinne enkä osu, niin ampuvat minut heti." (US) 
16) Rahikainen ampui, mutta hänen päänsä pysyi yhä kiven takana. (TS) 
17) ”Kuis kuallu voi amppu ittiäs?” (TS) 
 
 

 
Aineistossa on muutamia tapauksia, joissa AMPUJA-sana ei viittaa suoraan tapahtuman 

osallistujaan, vaan osallistujaa edustaa vain osa (18). Kyseessä on metonymia. Tarkemmin 

sanottuna synekdokee, joka on metonymian alalaji (Taylor 1989: 125). Synekdokeessa osaa 

tarkoittava sana merkitsee kokonaisuutta. Tässä tapauksessa osa-kokonaisuus-suhde vallitsee käden 

ja ihmisen välillä. 

 
 

18) Tuhannet piiput hehkuivat kuumuutta, tuhannet kädet latasivat ja ampuivat, 
tuhannet miehet ryömivät tai syöksyivät ruumis ja sielu jännittyneenä eteenpäin. (TS) 

 
 

Jos katsotaan itse sanoja, löytyy subjektin paikalta mm. pronomineja (19), erisnimiä (20) ja 

monenlaisia substantiiveja (21, 22). 

 

19) Samassa hän jo nousi hartiat haudan reunalle ja alkoi ampua. (ST) 
20) Lahtinen ehti ketjun mukaan ja ampui kiväärillään perään, mutta osumatta. (TS) 
21) Venäläiset ampuivat, korvessa paukkui ja rätisi. (US) 
22) Puolustajat ampuivat piiput kuumina. (TS) 
 
 
 

Joissakin tapauksissa AMPUJAA ei edusta kokonainen sana, mutta silloinkin tulkinta on selvä. 

Subjekti tulee esille verbin persoonapäätteessä (23, 24). Nämä tapaukset luetaan kuuluvaksi 

AMPUJA-tyyppiin. 

 

23) Siellä huudettiin ja ammuttiiin. (US) 
24) Ampuvat valoisan ajan ja pimeän ovat hiljaa", Raetpalo mietti. (ST) 
 
 
 

Aineistosta löytyviä subjektiasemaisia AMPUJIA ovat::  
 
Persoonaronominit: he, hän, hää, hyö, ma, me, mie, minä, myö, mää, ne, se, sie, sinä, sää, te, työ  
 
Erisnimet: Asumaniemi, Jalovaara, Kariluoto, Karjula, Koskela, Lahtinen, Lehto, Lensu, Loukola, 
Määttä, Peura, Raetpalo, Rahikainen, Rautakorpi, Ritola, Rokka, Roka Antti, Romu, Rättö, Tassu, 
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Turpeinen, Turunen, Salonen, Ukkola, Vanhala, Ville, Virtanen 
 
Muut: eräs hyökkääjistä, esi-isät, finskit, johtaja, jokahine, jokainen, joku, jääkäripoika, kaikki, 
konepistoolimies, kuallu, kädet, kuspeä, kuspiät, majuri, meikäläiset, mies,  miehet, molemmat, 
muut, muutamat, naapuri, naapurivartiomies, osa, pari kirkiisiä, partio, pojat, puna-armeijalaiset, 
puolustajat, ruski, ruskit, sissiryhmä, sissit, sotamies, sotilaat, sotilas, suomalaiset, tarkka-ampuja, 
toiset, tämä, ukko, vanja, varmistus, vartiomies, viimeisenä tuleva, venäläinen, vihollinen, vänrikki 

 
 
 

Seuraavaksi tarkastellaan varsinaisia AMPUJA-tyypin ampumisilmauksia. 
 
 
 
 
 
 
3.2 AMPUJA-tyypin ilmaukset 

 
 
 
 

AMPUJA-tyypin ilmauksiin kuuluu myös ns. perustyyppi eli mies ampuu –tyyppi. Tämän tyypin 

edustajia on aineistossa paljon. Esimerkkejä perustyypin ilmauksista: 

 

 
25) Rahikainen ampui pari laukausta vaunun luukuista sisään. (TS) 
26) "Sehän tässä onkin, kun ne ampuvat siellä kaikki tulijat." (ST) 
27) Viisi minuuttia ammuttiin, ja kaikki kuulivat Ritolan huudon pimeästä 
metsästä.(US) 
 
 
 

Perustyypin tulkitseminen ampumailmaukseksi ei vaadi mitään selityksiä. AMPUJA-subjektinen 

lause, jonka predikaattina on ampua-verbi voidaan perinteisenkin semanttisen näkemyksen mukaan  

lukea ampumailmaukseksi. Kannattaa kuitenkin huomioida, että periaatteessa tässäkin tyypissä on 

kyse käsitteellistämisestä, jossa ampumisskeemasta valitaan joitakin osia mukaan ilmaukseen. 

Koska tässä valinta kohdistuu AMPUJAAN ja mahdollisesti yhteen tai kahteen muuhun 

osallistujaan, syntyy vaikutelma neutraalista tapahtuman kuvaamisesta.  

 

Monet AMPUJA-tyypin edustajat voidaan tästä tyypistä muodostaa predikaatin vaihtamisella. 

Tällöin vaihtoehtoja on useita. Ampua-verbin muuntaminen johtimella muuttaa hieman tilanteen 

kuvausta (25). Ampua-verbin kanssa lähes synonyyminen verbi sopii myös predikaatiksi (26). 
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Ekspressiiviset verbit korostavat ampumistapahtumaan liittyvää ääntä tai ampumisen tapaa (27). 

Erilaisiin metaforiin perustuvia verbejä on käytössä runsaasti (28).  

 

25) Kuka sieltä ny mahtas ammuskella? (TS) 
26) Rättö tulitti  kiven vierestä kohti etelää ja venäläiset iskivät heti maihin. (US) 
27) Ukkola surrasi lippaan perään konepistoolilla. (TS) 
28) Sissit sahasivat luotisuihkuilla maastoa edessään. (US) 

 
 
 
Hieman edellisistä predikaatin vaihdolla syntyvistä ilmauksista eroavat seuraavat ilmaukset. Näissä 

tulkinta ampumisilmaukseksi vaihtelee tapauksittain. Toiset lauseet saavat ampumistulkinnan lähes 

verbistä riippumatta, koska lauseessa on mukana ASE-sana tai AMMUS-sana (29). Oman ryhmänsä 

muodostavat rakenteet, joissa esiintyy tuli/tulta-elenmentti (30). Sen lisäksi eräät 

ampumistapahtuman kannalta osa-kokonaisuus-suhteessa olevat tapahtumat voidaan lukea 

ampumiskuvauksiksi (31). 

 

29) "Henkee ei saant vaik tykkilöil  yrittel." (TS) 
30) "Ainoa keino on jättää kaksi kaveria rannalle ja ne avaavat tulen, kun venäläiset 
tulevat." (US) 
31) ”Nyt”, Virtanen murahti ja veti liipaisimesta. (US) 

 

 

Ampua-verbin muuntaminen johtimella tuo ilmaukseen lisämerkityksiä. Aineistossa esiintyy kaksi 

tapausta. Frekventatiivijohdin -skele- liittää merkitykseen ajoittaisuuden ja tietyn summittaisuuden 

piirteen (32, 33)  Frekventatiivijohdin -skele- on johdin, joka voidaan liittää nominiin tai verbiin 

(Ikola 1986: 98). Toinen aineistossa esiintyvä johdin on -tta-. Se liittyy verbiin ja on 

merkitykseltään kausatiivinen (Ikola 1986: 95). Ammuttaa merkitsee siten, että tapahtuman 

AMPUJA-osallistuja ei varsinaisesti olekaan tapahtumassa tekijänä, vaan aiheuttaa 

ampumatapahtuman. Tässä mielessä lauseen subjektia ei ehkä voisikaan nähdä AMPUJANA, vaan 

varsinainen AMPUJA olisi tarkemmin määrittelemättä tässä ilmauksessa. Kyseessä on kuitenkin 

selkeästi ampumistapahtumaa kuvaava ilmaus (34). 

 
 

32) Pusan miehet siellä ammuskelivat. 
33) "Sirpalesuojassa on jv:n poikien Ukko-Pekka, mutta älä ammuskele sillä jos se 
ei ole välttämätöntä." (TS) 
34) Hän oli kyllä ammuttanut useampia ihmisiä, mutta ne olivat olleet joko 
kommunisteja tai sitten vihollisen vakoilijoita, eikä heidän ampumisensa ollut 
mikään kysymys. (TS) 
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Ampua on ampumistapahtuman kuvauksessa perusverbi. Aineistossa ei esiinny kovin paljon sille 

lähimerkityksisiä sanoja. Lähimmäksi tulee tulittaa-verbi. Mistään jyrkän määrittelyn mukaisesta 

synonymiasta ei kuitenkaan ole kysymys. Molemmat ovat mahdollisia melko samankaltaisessa 

AMPUJA-subjektisessa perusilmauksessa (35, 36). Mutta esiintymissä on myös eroja esimerkin 37 

kaltainen ympäristö ei hevin tulisi kysymykseen tulittaa-verbin tapauksessa. Ilmaus tulittaa ritsalla 

ei olisi mahdoton, mutta se olisi vähintäänkin humoristinen tai vaatisi tiettyä joustavuutta 

tulkinnassa. Tässä onkin ampua-verbin ja tulittaa-verbin yksi ero. Ero on nimenomaan se, että 

tulittaa vaatii ASE-sanaksi jonkin tuliaseen viittaavan sanan. Esimerkiksi konepistooli tai kivääri 

ovat mahdollisia. Ampua on tässä suhteessa yleisempi merkitykseltään, sillä se hyväksyy myös 

muunlaisia ASE-sanoja Tämän tutkimuksen aineistossa ei kovin paljon ole ilmauksia, joissa tulittaa 

olisi epäkelpo, sillä kuvausajankohdan sota oli jo käytännössä kokonaan tuliaseiden aikaa. Tulittaa-

verbi ei myöskään koskaan esiinny ilmauksessa, jossa olisi myös AMMUS-sana. Selitys lienee se, 

että tulittaa sisältää tuli-elementin, joka jo sinänsä viittaa AMMUKSEEN. Tällöin AMMUS on 

ikään kuin sisällytetty jo verbin merkitykseen. (Lisää tuli-sanan tulkinnasta AMMUS-tyypin 

kohdalla.) 

Toinen ero merkityksissä ampua-verbin ja tulittaa-verbin välillä on hienovaraisempi. Ampua 

ei välttämättä tee eroa ampumiskertojen välille, vaan sama ilmaus voidaan tulkita joko kerran 

tapahtuvaksi tai toistetuksi. Toki lauseen muut elementit voivat täsmentää asiaa. Tulittaa sen sijaan 

sisältää sellaisen merkityspiirteen, että ampuminen toistetaan useammin kuin kerran. Selityksenä 

voi olla se, että tuli-sana, joka toimii verbin kantana, merkitsee sotakirjallisuuden kontekstissa 

yleensä useasta laukauksesta tai luodista koostuvaa joukkoa.  Tällöin myös tulittaa-verbin merkitys 

on ´ampua useampia kertoja´. Kuvitteellinen ilmaus mies tulitti kerran tuntuu hiukan erikoiselta 

juuri tästä syystä. Mutta mahdollinen se sittenkin on. Tulittaa-verbin merkityksen sisältämä ´ampua 

useampia kertoja´ -elementti ei siis sittenkään ole ehdottoman vahva. 

 
 

35) Vihollinen ampui harvakseen tykistöllään, kuten tavallisesti. (ST) 
36) Koko ajan tulitti  vihollinen silmittömästi. (TS) 
37) "Toissa vuonna mä ammuin ritsalla purukumin open ottaan koulussa." (TS) 
 

 
 
Laukaista-verbi suhteutuu ampua/tulittaa-pariin hieman toisin. Siinä missä ampua on 

merkitykseltään yleinen ja mahdollistaa sekä tulkinnan ´ampua kerran´ että tulkinnan ´ampua 
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useampia kertoja´ ja tulittaa mieluiten tulkinnan ´ampua useampia kertoja´, laukaista sisältää vain 

tulkinnan ´ampua kerran´. Laukaista on toisaalta hieman erilainen verbi. Sen perusmerkitykseen ei 

oikeastaan sisälly ampumista, vaan pelkkä aseen laukaiseminen. Siinä suhteessa voitaisiin sanoa, 

että sen esittämä osa ampumatapahtumasta on vain osa-kokonaisuus-suhteessa koko 

ampumatapahtumaan. Esimerkki 38 osoittaa hyvin, millaisissa ilmauksissa laukaista-verbi esiintyy. 

Käsittelen tällaisia osa-kokonaisuus-suhteessa ampumistapahtumaan olevia ampumailmauksia 

hieman jäljempänä tarkemmin. 

 

38) "Tassu nosti kiväärin poskelleen, laukaisi pimeään ja sanoi hylsyä piipusta 
vetäessään: "Enhä mie sillä puhunt... Eivätkä nuo taija olla ainuvat. Hitto ko mie 
oon seurant tuota pehkoo. Mut tyhjä taitaa olla." (TS) 

 

 

 

Deskriptiivisiä ovat onomatopoeettiset ja muut äänteellisesti motivoidut sanat. Ne välittävät 

puhujan tai kirjoittajan tunteita, tuntemuksia tai vaikutelmia. Deskriptiiviset sanat ovat luonteeltaan 

affektisia. Niiden äänneasussa esiintyy paljon etisiä sointuvokaaleja. Deskriptiivisiä sanoja 

muodostetaan yleensä johtamalla tietyistä muoteista. Deskriptiivisen sanan sanavartaloaines ei 

yleensä edusta mitään lekseemiä. (ISK s. 178.) AMPUJA-subjektisissa ampumisilmauksissa 

deskriptiiviset verbit ovat mahdollisia predikaatteja. Näissä tapauksissa verbin kanta lisää 

merkitykseen yleensä ampumiseen liittyvän äänen (39, 40) tai jotain muuta ampumistapaan liittyvää 

tietoa (41, 42, 43). Deskriptiivisiä verbejäkin voitaisiin luokitella alaryhmiin, mutta rajat eri 

ryhmien välillä eivät ole selviä. Tämänkin tutkimuksen aineistossa on vaikea tehdä eroa äänen ja 

muun tavan välillä. Etenkin kun ampumiskuvauksissa ääni on korostetusti läsnä. Se seikka kääntää 

usein tulkinnan äänen suuntaan deskriptiivisiä verbejä tulkittaessa. Toinen seikka tällaisten verbien 

tulkinnassa on se, että ne eivät sinällään sisällä ampumismerkitystä. Tulkinta kuitenkin ohjautuu 

tässä tapauksessa ampumiseen. Ensinnäkin verbeissä on siis mukana ääneen (tai tapaan) viittaava 

elementti, se ohjaa tulkintaa ampumistapahtumaan päin, koska ampumistapahtumaan liitetyt äänet 

ovat melko tunnistettavia ja sotakirjallisuudessa konventionaalistuneita. Koneventionaalisuudella 

tarkoitan sitä, että esimerkiksi tämän aineiston kirjailijat jakavat monia ekspressiivisiä verbejä. Eri 

romaaneissa on siis samoja ekspressiiviverbejä. Toisaalta ampumiskehys, joka sisältää tietoa 

ampumistapahtumaan liittyvistä seikoista helpottaa tulkintaa. Kun lauseessa on edustettuna 

AMPUJAN lisäksi esimerkiksi ASE, AMMUS tai MAALI, ohjautuu tulkintakin helposti kohti 

ampumistapahtumaa. 
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39) Niiden takana, kauempana kohosi maasto ja sieltä paukutettiin tukikohtia 
suorasuuntauksella, samaten kuin oikealle kaartuvan järvenlahden takaakin. (TS) 
40) "Kunpa pääsisi jo huomenna vanjoja naputtamaan konekiväärillä." (ST) 
41) Sen räjähdettyä konepistoolimies ryntäsi haudan mutkaan ja ruuttasi 
konepistoolillaan pitkän sarjan pitkin hautaa. (ST) 
42) Vanjat latoivat ammuslaatikot tykkien viereen ja valmistautuivat möykyttämään 
linnaketta. (ST) 
43) "Komee peli. Onkos vaipassa vettä? Olis kiva täristää pari sarjaa." (TS) 

 

 

Aineistossa esiintyy seuraavat ekspressiiviset verbit: 
 
möykyttää, naputtaa, paasata, paukutella, paukuttaa, präiskiä, roiskia, rojauttaa, ruimia, rutata, 
ruutata, ryöpsäyttää, räiskiä, räväyttää, sivaltaa, surrata, tikata, täristää, tärskäyttää 
 
 

Kun ampumiskuvauksen verbi vaihdetaan johonkin tyystin toisesta kehyksestä valittuun verbiin, 

syntyy metaforisia ilmauksia. Metaforisuudella tässä kohtaa tarkoitetaan sitä perinteistä käsitystä 

metaforasta  Metaforisuushan on nähty todella laaja-alaisena ilmiönä kognitiivisessa kielitieteessä 

(ks. Onikki 1992: 33). Kirjallisuustieteessä metafora on määritelty mm. uutta luovaksi ilmiöksi, 

joka jäsentää maailmaa uudella tavalla paljastaen ennen havaitsemattomia vastaavuuksia henkisessä 

ja aineellisessa todellisuudessa (Viikari 2000: 82). Tämä onkin melko perinteinen näkemys 

metaforasta, mikä sopii tähän yhteyteen. Kun ampumiseen viitataan metaforisesti, on kyse siitä että 

ampumisen ja jonkin muun elämänalueen välillä halutaan esittää olevan vastaavuuksia. 

Käytännössä mies ampuu –tyypistä ampua-verbi korvataan jollakin toisella verbillä. Useinhan 

sotaan liittyviä verbejä lainataan muuhun elämään, kuten urheiluun. Urheilussa ammutaan maaleja, 

hyökätään ja puolustetaan. Esimerkkejä on toki muiltakin elämänalueilta. Tässä on kyse siitä, että 

sotaa verrataan puolestaan johonkin toiseen alueeseen. Tarkemmin ottaen ampumista verrataan 

muihin tapahtumiin. Tässä kohtaa käsittelyssä ovat nimenomaan AMPUJA-tyyppiin liitetyt 

metaforat. Muiden tyyppeihin mahdollisesti liittyvät metaforat käsitellään myöhemmin. 

Kognitiivisen semantiikan näkökulmasta voitaisiin ajatella, että metafora esittäisi 

vastaavuuden eri skeemojen välillä. Eräs tyypillinen tapaus on ampumisskeeman ja 

antamisskeeman vastaavuutta korostava antaa-verbi AMPUJA-subjektisessa lauseessa (44).  

 

44) "Mää menisin tol pualel ja antasin kuula niin perkelest.” (TS) 

 

Jaakko Leino nimeää antamiskehykseen (vastaa antamisskeemaa tässä) kolme pääosallistujaa: 

ANTAJA, LAHJA, SAAJA. Prototyyppinen antaminen on tapahtuma, jossa ANTAJA antaa 
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LAHJAN SAAJALLE. (Jaakko Leino 2001: 72.) Huomataan, että antamisskeeman ja 

ampumisskeeman välillä on paljon yhteneväistä. On inhimillinen ja agentiivinen osallistuja 

ANTAJA/AMPUJA, eloton kohde LAHJA/AMMUS ja inhimillinen epäagentiivinen osallistuja 

SAAJA/MAALI, johon teko kohdistuu. Ainoa ero on, että antamisskeemaan ei sisälly ASEEN 

kaltaista välinettä, ainakaan tyypillisesti. Koska skeemojen rakenteet ovat näin yhtenäiset, on myös 

esimerkin 44 kaltainen ilmaus mahdollinen. Tällainen ilmaus on melko ristiriitainen, koska 

antamisskeemassa SAAJA yleensä hyötyy LAHJASTA. Kun taas ampumisskeemassa MAALI on 

teon epäsuorana kohteena, johon kohdistuva vaikutus on negatiivinen. Tulkitsija pystyy kuitenkin 

näkemään, mitkä osat metaforassa ovat oleellisia, jolloin nämäkin tapaukset ymmärretään 

ampumisilmauksina. Taas kerran esimerkiksi ampumiskehyksen tuntemus, joka sisältää vaikkapa 

AMMUKSEN käyttöön liittyvää tietoa, auttaa tulkinnassa. AMMUKSET ovat yleensä ottaen niin 

vahvasti sidottuja ampumistapahtumaan, että kirjaimellinen tulkinta antaa kuulaa ̀antaa jollekin 

kuul(i)a` ei oikeastaan ole edes mahdollinen. Esimerkki 45 on humoristinen ilmaus, jonka teho 

perustuu juuri antaa-verbin konkreettisen ja metaforisen käytön eroon. 

 

 
45) "Se vaatii kovasti sitä Petsamon nikkeliä. Mitäs me, anteliaat pojat. Mennään ja 
annetaan niin paljon kuin se vain haluaa." (TS) 

 

 

Edellä esitetty metafora voidaan ilmaista vaikkapa ”ampuminen on antamista”. Muutkin metaforat 

toimivat pohjimmiltaan samalla periaatteella kuin edellä esitetty. Pommittaa tarjoaa näkökulman 

ampua-verbin merkitykseen. Periaatteessa pommittaminen ja ampuminen ovat lähellä toisiaan 

tapahtumina. Molemmissa on kyse AMMUKSEN lähettämisestä MAALIIN. Ero syntyy siinä, 

mistä AMMUS saa voimansa. Kun ampumistapahtumassa ASE toimii välineenä, joka antaa 

AMMUKSELLE energian kulkea MAALIIN, pommittamistapahtumassa tällaista välinettä ei ole. 

Pommittamiseen liittyy se, että AMMUS saa voimansa painovoimasta. AMMUS pudotetaan 

korkealta MAALIIN. Tyypillisesti lentokoneesta pudotettu AMMUS saa siis liike-energiansa 

painovoimasta. Esimerkissä 46 pommittaa-verbiä käytetään ampua-verbin sijaan. Ilmaus saa 

osittain humoristisen vivahteen, mutta toisaalta se on helppo tulkita ampumailmaukseksi, koska 

pommittaminen kuuluu sodan kehykseen siinä, missä ampuminenkin. Lisävivahteena 

ampumistapahtumaan tulee hienoinen suurpiirteisyyden leima. Tämä tulkinta motivoituu 

pommittamisskeeman ja ampumisskeeman eroista. Pommittaminen on luonteeltaan sellaista, että 

sen MAALI ei voi olla mikään pieni olio, kun taas ampumiseen liittyy aina tähtääminen ja sitä 

kautta MAALINA voi olla esimerkiksi juuri inhimillinen olio. 
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46) Hietanen, joka tilanteen vuoksi oli kireällä, suuttui tuosta turhasta ammunnasta 
ja huusi vihaisesti: "Tähtä kans, äläkä siäl pilvi pommita! Tos katajapuskas on miäst 
niinko pihu." (TS) 
 

 

Ampumiseen liitetään aineistossa myös tyhjentää-verbi. Näissä ilmauksissa on aina mukana ASE-

sana. Metafora voitaisiin kuvata esimerkiksi ”ase on säiliö”. Ilmauksissa huomio kiinnitetään 

AMPUJAN ohella ASEESEEN, joka nähdään säiliönä tai jonkinlaisena varastona jollekin. 

Tavallaan ampuminen sinänsä siirretään syrjään. Korostetaan ASEEN tyhjentämistä. Esimerkki 47 

osoittaa, että tällaiseen ilmaukseen liittyy aina ajatus, että ammunta on kovaa tai vähintäänkin 

jatkuvaa. Tulkinta motivoituu sillä, että ASEEN tyhjentäminen tarkoittaa kaikkien AMMUSTEN 

käyttämistä. Joissakin tapauksissa ASE-sana voi olla osa-kokonaisuus-suhteessa ASEESEEN, 

kyseessä on siis synekdokee (48). Tässä tapauksessa lipas edustaa ASETTA. 

 

47) Hän tyhjensi pistoolinsa suon laitaan ja kuumentuneena hän toivoi pääsevänsä 
käsikähmään. (TS) 
48) Jalovaara komensi Asumaniemeäkin lähtemään heti, mutta tämä ei edes 
malttanut kuunnella, vaan tyhjensi lippaan toisensa jälkeen. (TS) 
 
 
 

Tervehtiä-verbi on myös mahdollinen ampumisilmauksessa (49). Tässä esimerkissä myös 

AMPUJA-sana on valittu samasta kehyksestä kuin tervehtiä-verbi. Voitaisiin ajatella kyseessä 

olevan esimerkiksi kyläilykehys, jossa isäntä tervehtii paikalle saapuvaa vierasta. Tässä 

merkitykseen tulee selvä humoristinen sävy. Käytännössä tulkinta on selvä, koska tervehtimisessä 

käytetty väline on tykistö, joten tulkitsija ymmärtää kehystiedon varassa, mistä on kyse. Melko 

lähelle samaa kyläilykehystä osuu toinenkin esimerkki aineistosta (50). 

 

49) Naapuri tervehti tykistöllään tulijoita. (ST) 
50) Kaislikko vain kahisi järvenrannassa, kun he menivät, ja Rokka saatteli heitä 
muutamalla sarjalla. (TS) 

 
 

Aineistossa esiintyy useita samaan metaforaan nojaavia ilmauksia. Tämä metafora voitaisiin nimetä 

”ampuminen on vuoropuhelua”. Tässä kohtaa metaforan ja idiomin raja on aika häilyvä, sillä 

vastata tuleen (51) ja avata tuli (52) ovat erittäin taajassa käytössä aineistossa. Siinä mielessä niiden 

metaforisuus on pitkälti karissut pois. Kuitenkin (tuleen) vastaaminen tuo merkitysvivahteen, jossa 

ampuminen nähdään vuoropohjaisena toimintana, ikään kuin keskusteluna (53). Toisaalta tulen 
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avaaminen liittyy samaan kehykseen siten, että avata keskustelu, joka jo sinänsä on metaforinen 

ilmaus liittyy tähän vuoropuhelukehykseen tai sen laitamille. 

 

51) Suomalaiset vastasivat tuleen, mutta turhaan katseet etsivät aseelle selvää 
maalia. (ST) 
52) Suomalaiset avasivat niitä vastaan tulen. (ST) 
53) Vihollinen ampui silloin tällöin pimeästä, ja he vastasivat yhtä laiskasti. (TS) 

 

 

Eräs ampumisskeeman kannalta mielenkiintoinen metafora on ”ampuminen on soittamista” tai 

”ampuminen on musiikkia”. Tällaisiakin ilmauksia löytyy melko runsaasti. Ilmeinen motivaatio 

löytyy ampumisen vahvasti kuuloon perustuvasta kokemisesta. Ampumisilmauksissa äänellä on 

muutenkin vahva asema. Tämä saattaa johtua siitä, että ampumiseen liittyvä näkökokemus on siinä 

mielessä rajattua, että esimerkiksi AMMUKSEN lentorataa ei ole helppo tavoittaa visuaalisesti. 

Toisaalta taas äänimaailma on voimakas ja sen pystyy tunnistamaan kaukaakin, jopa ilman että 

varsinainen tapahtuma on edes näköpiirissä. soittamisskeeman ja ampumisskeeman 

samankaltaisuuksiin kuuluu myös väline. SOITIN ja ASE ovat keskeisiä elementtejä näissä 

tapahtumissa. Oikeastaan soittaminen ei voi toteutua ilman SOITINTA eikä ampuminen ilman 

ASETTA. Samaten AMPUJA ja SOITTAJA ovat samankaltaisia agentiivisia ja inhimillisiä olioita. 

Erona tietysti on MAALIA vastaavan osallistujan puuttuminen soittamisskeemasta. Myöskään 

AMMUKSELLE ei löydy skeemasta suoraa vastinparia. Skeemat ovat kuitenkin sillä tavalla 

sopivia, että ilmauksia on mahdollista muodostaa melko innovatiivisesti (54, 55). Esimerkissä 56 on 

kyse samasta metaforasta, jossa ampuminen nähdään soittamisena. Tässä tapauksessa ASE 

vertautuu tarkemmin sanottuna levysoittimeen. 

 

54) "Panehan Ville peli soimaan täydeltä laidalta sitten. Autio lupasi minulle kaksi 
sinun kivääreistäsi." (TS) 
55) "Voi olla että päästään aivan ilmaiseen, mutta jos se tulee, niin antakaa soida 
torven täydeltä." (TS) 
56) "Levy pyörimään, pojat. Valse Triste, sanoi Kariluoto, tajuten innostaan 
huolimatta tilanteen kaameuden. (TS) 

 

 

Edellä läpikäytyjen lisäksi aineistossa on useita muitakin metaforaan perustuvia ilmauksia. Etenkin 

konkreettiset maatalouselinkeinoihin ja kotitalouteen liittyvät verbit tuntuvat olevan soveliaita. Sen 

lisäksi monissa on mukana jokin väline, joka liittyy verbin merkitykseen. Tässä kohtaa ne tietysti 

muistuttavat paljon ampumisskeemaa, jossa ASE-väline on tärkeä osallistuja. Tällainen eri 
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skeemojen yhtenevyys tietysti helpottaa metaforien ymmärtämistä. Näissä ilmauksissa käytetyt 

verbit kuuluvat myös skeemoihin, joissa inhimillinen tekijä on tyypillinen. Esimerkeissä 57, 58, 59 

ja 60 nämä vaatimukset ovat erityisen selvästi esillä. Niissä kaikissa on jokin väline, jolla teko 

suoritetaan. Esimerkit 61 ja 62 liittyvät myös melko läheisesti yhteen. Lopuissa tapauksista (63, 64, 

65) ei ole mukana välinettä. Niissä jokin muu piirre tuo ampumakuvaukseen erilaista lisävivahdetta. 

Samoin on esimerkkien 66 ja 67 kohdalla. 

 
 

57) "Niitä on katollakin", ja nyt tämä sissiryhmä pyyhkäisi rajulla tulellaan katolta 
neljä venäläistä. (TS) 
58) "Ojan pohjat, Määtän poika. Kynnä ojan pohjat. Yksi kerrallaan." (TS) 
59) Rättö sahasi luotisuihkulla yhä ja katseli, mihin suuntaan tästä. (US) 
60) "Siinä käytiin hetkisen kiivasta kranaattitaistelua, kunnes Jalovaara ripeästi 
lopetti sen juoksemalla rohkeasti mutkaan saakka ja lakaisemalla seuraavan suoran 
puhtaaksi. (TS) 
61) "Sikäls ko mie ompelen ne (lippaat) tyhjäks, sikäls sie täytät ne." (TS) 
62) Lähinnä pelastumismahdollisuutta oleva mies oli aina vuorossa, ja kun tilanne 
salli, tikkasi Rokka keskelle joukkoa. (TS) 
63) "Niin mutta meidän kiväärillä on kuulemma suolattu eniten." (TS) 
64) "Me ammumme Määtän kanssa kookoolla. Te paahdatte torrakoillanne, minkä 
kerkiätte." (TS) 
65) Jo seuraavana päivänä se yritti uudestaan suomalaisten asemien lujuutta ja 
huokasi kaikilla putkillaan Summan kaistalla ja noita putkia tuntui olevan paljon. 
(ST) 
66) "Laskekaa sarja saatanaan!" kiljaisi joku. (TS) 
67) "Älä potki miestä, saatanan koira. Pitäs vetää sarja tommosen läpitte." (TS) 
 
 

 
Monessa ilmauksessa kehystieto ohjaa tulkintaa. Erityisen selkeästi tällaisia ovat ilmaukset, joissa 

esiintyy ASE-sanan tai AMMUS-sanan lisäksi jokin yleiskäyttöinen verbi (68, 69, 70). Joissakin 

kohtaa tämä saattaa lähestyä metaforistakin tulkintaa (71). Jo edellä on puhuttu tapauksista, joissa 

AMMUS-sana tai ASE-sana ohjaa tulkinnan ampumistapahtumaan. Tässä kohtaa tilanne on 

samanlainen, ei yksinkertaisesti ole olemassa kovin paljon erilaisia tapahtumaskeemoja tai 

kehyksiä, joissa sanat kuten luoti, kivääri tai kranaatti olisivat järkeviä. Kranaatit, kiväärit ja muut 

aseet on kehitetty nimenomaan sodankäyntiin ja metsästykseen. Sellaisina ne eivät todellisuudessa 

ole mukana kovinkaan monenlaisissa tapahtumissa. Tästä syystä tulkinta on perusoletuksena aina 

ampumiseen viittaava, kun jokin tällainen sana esiintyy ilmauksessa. 

 

68) "Kyllä sitten pitää oleman hurjaa porukkaa. Kun pystyssä vaan painetaan, 
vaikkama vetelin päin naamaa neljä vyötä." (TS) 
69) "Ne oli painaneet kaikilla piipuilla  niin että juoksu loppu." (TS) 
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70) Vastarannan miehittäneet miehet koettivat hekin tulella tukea noita viittä 
onnetonta.  (TS) 
71) "Se poika panee rautaa ilmaan ja tulee kun susi."" (TS) 
 
 
 

Hieman edellisiä sivuavat ilmaukset, joissa on mukana tuli-elementti. AMMUS-tyypin kohdalla 

perustellaan tarkemmin, miksi tuli-sana luetaan AMMUS-sanaksi. Tuli-sanan merkitys on suurin 

piirtein ´useita laukauksia, sarja´. Tässä mielessä nämä ilmaukset vertautuvat edellä käsiteltyihin 

AMMUS-sanan sisältäviin ilmauksiin. Tuli-elementin sisältäviä ilmauksia on kuitenkin hieman 

enemmän ja ne ovat jollakin tapaa vakiintuneempia sotakirjallisuudessa. Edellä metaforien kohdalla 

käsiteltiinkin jo avata tuli –tyyppiä. Sama ilmaus kuuluu tähänkin ilmauspesueeseen. Erilaisia 

variaatioita on useista, mutta ne ovat sittenkin melko samankaltaisia pohjimmiltaan (72, 73, 74, 75). 

 

72) "Kun ylitätte joen ja venäläiset tulevat, me pysäytämme ne tulella ja räjäytämme 
ansat." (US) 
73) ”Mutta jos venäläiset pääsevät heti peräämme rannalle, ne voivat kaataa 
pikakivääritulella koko partion jokeen." (US) 
74) Koskela ohitti ampuvia miehiä, jotka hermostuneina syytivät tulta vaunuihin, 
mikä tietenkin oli turhaa. (TS) 
75) Hän alkoi kontata poispäin, kun Kariluoto oli huudollaan saanut vihollisen 
kiihdyttämään tulensa ja suuntaamaan sen heitä kohti.(TS) 

 
 
 
Oman kokonaisuutensa AMPUJA-tyypin ampumisilmauksista muodostavat sellaiset ilmaukset, 

jotka ovat osa-kokonaisuus-suhteessa tai muussa osittaisessa suhteessa ampumistapahtumaan. 

Tämän kaltaisten ilmausten merkitys ei sisällä koko ampumistapahtumaa. Esimerkissä 76 on kyse 

juuri tästä. 

 

76) Ilman mitään tilityksiä ilman pelon hiventäkään hän painoi liipaisinta. (TS) 

 

 

Ilmaus sisältää vain osan ampumatapahtumasta. Tässä tapauksessa ampumistapahtumaa edeltävän 

tai sen laukaisevan tapahtuman. On tulkinnanvaraista, nähdäänkö liipaisimen painaminen 

ampumiseen kuuluvana tekona vai sitä edeltävänä. Tulkinnan kannalta sillä ei ole suurta 

merkitystäkään, sillä sekä ampumista edeltävien tapahtumien kuvaukset, että ampumiseen osana 

kuuluvien tapahtumien ilmaukset voidaan tulkita ampumiskuvauksiksi. Kuten sanottua aina ei ole 

edes mahdollista erotella näitä kahta tapausta. Esimerkit 77 ja 78 ilmentävät tapausta hyvin. 
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Esimerkissä 78 on kyseessä jo edellä käsitelty laukaista-tyyppi, joka siis voidaan nähdä 

ampumistapahtuman alkusysäyksen antamana tapahtumana tai ampumistapahtuman osana. Sinänsä 

ei ole väliä, kuinka tällaisen tapauksen määrittelemme, sillä joka tapauksessa tällaisella 

tapahtumalla on selvä yhteys itse ampumistapahtumaan. Niin selvä, että ilmaus voidaan tämän 

tutkimuksen semantiikkanäkemyksen mukaan nähdä ampumisilmauksena. Painoi sormilevyä-

rakenne on taas merkitykseltään laukaista-verbin melko tarkka vastine, vaikka se onkin hieman 

erilainen.  

 

 
77) Lehdon konekiväärin ampuja, sotamies Kaukonen toisti myöskin jännittyneenä: 
Tulta munille! ja painoi sormilevyä. (TS) 
78) "Kun kerran laukasee, niin siinä on oltava tappamisen meininki." (TS) 

 

 

Tällaisten ilmausten tulkinnassa ampumisskeemaan kuuluviksi skripti on hyödyllinen käsite. 

Keinoälyn tutkimus on ala, jossa tietokoneita yritetään saada jäljittelemään inhimillistä 

käyttäytymistä. Tietokoneen on mahdotonta saavuttaa sellaista maailmantiedon tasoa, joka kielen 

tulkinnassa tarvitaan. Ihminen puolestaan ohjaa tulkintansa jo muutamien sanojen perusteella 

oikeaan kehystietoalueeseen. Skripti on alun perin tekoälytutkimuksen termistöä. Se tarkoittaa 

johonkin tapahtumaan liittyvää stereotyyppistä tapahtumaketjua, jossa toisiaan tyypillisesti 

seuraavat tapahtumat muodostavat jonkin kokonaisuuden, joka voidaan nimetä tai yksilöidä. 

Tällaisia skriptejä on hyödynnetty tekoälytutkimuksessa. (Ungerer & Schmid 1996: 211-217.) 

On helppo nähdä, että skripti liittyy läheisesti skeeman ja kehyksen käsitteiden taustalla 

olevaan ajatteluun. Skriptikin korostaa maailmantiedon osuutta tulkintaprosessissa. Itse asiassa 

skriptit ovat samalla tavalla kokemuksesta tehtyjä yleistyksiä kuin skeematkin. Kyseessä on vain 

hieman erilainen näkökulma samaan asiaan. Skriptihän voi sisältää useampia skeemoja. Skripti 

tavallaan sitoo skeemoja yhteen. Voimme koettaa hieman valottaa skriptin käsitettä muodostamalla 

ampumiseen liittyvän skriptin. On huomattava, että skriptien muodostaminen ei ole yhtä 

yksinkertainen prosessi kuin esimerkiksi ampumisskeeman muodostaminen. Skripti on skeemaa 

laajempi kokonaisuus ja onkin hankalaa nähdä, mihin sen rajat tulisi asettaa. Esimerkit 79 ja 80 

voisivat sisältää jonkinlaista ampumisskriptiin kuuluvaa kuvausta. 

 

79) Äänettöminä. jännityksen ja rätinän huumaamina he latasivat ja ampuivat, 
latasivat ja ampuivat, ja joka kerta kun käsi otti patruunoita taskusta kouristi hätä 
mieltä: tuonko verran enää... (TS) 
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80) Rahikainen nosti mielenosoituksellisesti päänsä ylemmäs, ampui ja jatkoi riitaa 
vetäessään hylsyä kivääristään. (TS) 

 

Muodostetaan siis yksi mahdollinen ampumisskripti. Tarkennetaan skriptiä siten, että valitaan 

skriptiksi kiväärillä ampuminen. Skriptin aloitus voisi olla ”patruunan ottaminen taskusta”. Kun 

patruuna on otettu esille, seuraava vaihe olisi ”patruunan asettaminen kivääriin”.  Kun patruuna on 

asetettu aseeseen, seuraa ”kiväärin lataaminen”. Kun ase on ladattu, seuraava vaihe olisi ”maalin 

etsiminen”. Sitten maalin valinnan jälkeen ”tähtääminen”. Tähtäämisen jälkeen ”liipaisimen 

painaminen”. Laukaisemisen jälkeen seuraava vaihe voisi olla ”hylsyn poistaminen”. Tämän 

jälkeen skripti alkaisi mahdollisesti alusta. Skripti voidaan esittää kuviona (kuvio 3). 

 

 

KUVIO 3. Kiväärillä ampumisen skripti 

patruunan ottaminen taskusta – patruunan asettaminen kivääriin – kiväärin lataaminen 

– maalin etsiminen – tähtääminen – liipaisimen painaminen – hylsyn poistaminen 

 

 

 

Tällä tavalla muodostettu skripti on siis esimerkki siitä, millaisia skriptejä kielenkäyttäjät jakavat. 

Oleellista ei nyt ole se millainen tarkkuustaso on valittu tai miten laaja skripti on muodostettu. 

Perusperiaate on tärkein. Kielen käyttäjät jakavat tiettyjä skriptejä, joita he ovat omaksuneet 

kokemustensa kautta. Ampumiskuvausten kannalta skriptit selittävät sitä, miksi mies painoi 

liipaisinta –tyyppiset ilmaukset voidaan nähdä ampumiskuvauksina. Ne kuuluvat ampumisskriptiin, 

joka sitoo ne ampumistapahtumaan. Mihin sitten tulisi asettaa raja? Tässä tutkimuksessa olen 

hyväksynyt ampumisilmauksiksi erittäin läheisesti ampumistapahtumaan liittyvät ilmaukset kuten 

laukaista-tyypin ja painaa liipaisinta –tyypin.  

 

Seyraavassa luvussa siirrytään tarkastelemaan muita lausetason ampumisilmauksia. 

 

 

 

 



 34   

4. MUUT LAUSETASON ILMAUSTYYPIT 

 

 

Ampumisilmaukset on tässä tutkimuksessa jaettu muodon perusteella kahtia. Suurin osa 

ilmaustyypeistä kuuluu lausetason ilmauksiin. Näitä ovat AMPUJA-perustyypin lisäksi ASE-

tyyppi, AMMUS-tyyppi, MAALI-tyyppi ja subjektiton tyyppi. Kaikki viisi ilmaustyyppiä ovat 

muodoltaan lauseita tai lauseenvastikkeita. 

Loput ilmaustyypit luetaan sanatason ilmauksiin. Niitä ovat aineistossa melko harvinaiset 

nominaalistus-tyyppi ja onomatopoeettinen tyyppi. 

Perustyypin ilmaukset käytiin läpi jo edellisessä luvussa. Tässä luvussa käsitellään muita 

lausetason tyyppejä. Luvussa 5 vuoron saavat sanatason tyypit. 

 

Seuraavaksi tarkastellaan ASE-tyyppiin kuuluvia ampumisilmauksia. 
 
 
 

 

4.1 ASE-tyyppi 

 
 
 
ASE-tyypillä tarkoitan sellaista ampumailmausta, jonka muodollinen subjekti viittaa 

ampumistapahtuman ASE-osallistujaan. 

Aluksi kannattaa tutkia, millainen tämä osallistuja on. ASE on tässä aineistossa aina eloton 

olio. Tämä on tietysti melko triviaali määritelmä, koska ASE on ampumistapahtuman väline. 

Tällainen väline ei tietenkään voisi olla elollinen olio. ASE-osallistujaan liittyvä variaatio onkin 

pientä. Aineistoesimerkkejä tutkailemalla ASEEN luonne tulee hyvin äkkiä selväksi (81, 82, 83). 

 

81) "Kyllä siinä telaketjut romisivat ja tykit paukkuivat, kun aron pojat rynnivät koko 
Summan kaistalla." (ST) 
82) Yhä vaan siellä paukkuivat konetuliaseet. (US) 
83) Vihollisen konekiväärit eivät pätkineet vöitä sarjoiksi, ne naputtivat päästä 
päähän. (TS) 
 
 

Aineistosta löytyy kuitenkin yksi tapaus, jossa ASE-sana on merkitykseltään elollinen. Esimerkissä 

84 ASE-sanana on kukko. Tässä kohtaa on kyse kuitenkin metaforasta ”ase on lintu”/”ampuminen 
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on musiikkia/laulamista”. Tämä metafora motivoituu paitsi ampumisen ja laulamisen vahvalla 

yhteydellä äänimaailman kautta, myös kielen muototason kautta. ASE josta lauseessa puhutaan, on 

konekivääri, josta käytetään sotakehyksessä lyhenteitä kk tai kookoo. Melko varmasti juuri tämä 

äänteellinen samankaltaisuus motivoi käyttämään ilmauksessa sanaa kukko. 

 
 

84) "Lehto. Kun minä menen, niin koko ajan pitää kukon laulaa. Ja Kariluodon 
miehet samaten. Mutta älkää minua ampuko." (TS) 

 
 

 
 

Tällaisten varsinaiseen ASEESEEN viittaavien lisäksi ASE-sana voi viitata myös ASEEN osaan 

(85). Tällaisetkin ilmaukset kuuluvat ASE-tyyppiin. Kyseessä on siis synekdokeetapaus, jossa 

putket edustaa tykkiä. (vrt. tykinputki). Samankaltainen on esimerkin 86 tapaus. 

 

85) "Nyt tuntuvat ampuvan omatkin putket." (ST) 
86) Tykin putken suu syöksi tulta. (ST) 
 

 
 

Ihan näin yksioikoista ei ASEEN määrittely kuitenkaan ole. On selvää, että ASE-sanaksi sopivat 

sellaiset kuin konepistooli, tykki tai kranaatinheitin. Sen sijaan esimerkkien 87, 88, 89 ja 90 

tapaukset vaativat jo hieman selitystä. 

 

 
87) Mutta heti pommarien jälkeen tuli muutama punatähtihävittäjä ja ruuttasi 
nikkelilyijyterveiset asemissa olevien suomalaisten niskaan. (US) 
88) Tykistö ampuu viiden minuutin keskityksen. (TS) 
89) Ääni tuli vasemmasta kuvusta ja hetkessä siihen yhtyi koko tukikohdan aseistus. 
(ST) 
90) Heti kun tuliasemat ampuivat, ne paikallistivat ne ja venäläinen tykistö räväytti 
tykkimiesten niskaan rautaisen ja tulisen tervehdyksensä. (ST) 

 
 
 
Esimerkin 87 tapaus on sellainen, jossa ASE-sana viittaa johonkin perinteistä ASETTA hieman 

monimutkaisempaan kokonaisuuteen. Tällaisia ovat hävittäjät, tankit tai panssarivaunut. Miksi 

sitten tällaiset tulkittaisiin aseiksi? Mikä on tulkinnassa ongelmallista? Ensinnäkään arkikielessä ei 

näistä edellä luetelluista asioista yleensä käytetä ase-sanaa. Tämä on ymmärrettävää, koska 

esimerkiksi hävittäjällä on useita muitakin käyttötarkoituksia kuin ampuminen. Toisinhan on 
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perinteisempien ASEIDEN kohdalla, jotka on valmistettu käytännössä pelkästään ampumista 

varten. Hävittäjien ja tankkien kaltaisten liikkumiseen käytettyjen laitteiden käyttö on selvästi 

monipuolisempaa. Ne eivät ole yksin ampumista varten rakennettuja. Siksi ASE-tulkinta on 

vähemmän selkeä. Kuitenkin on myös niin, että näissä laitteissa on aina aseita, jotka kuuluvat 

hävittäjän tai tankin varustukseen. Voimme ajatella hävittäjän tavallaan laajennettuna ASEENA. 

Aineistokin tarjoaa pohjaa tällaisten ASEIDEN hieman erilaiselle asemalle. Hävittäjä-tyypin 

ASEET käyttäytyvät normaaleihin ASEISIIN verrattuna tietyssä kontekstissa eri tavalla. 

Esimerkkien 91 ja 92 perusteella voimme jopa ajatella hävittäjä-tyypin sijoittuvan ASEESTA 

piirun AMPUJAN suuntaan. AMPUJA ja hävittäjä-tyypin ASE voivat nimittäin esiintyä 

genetiivirakenteessa ASE-sanan kanssa, jossa tavallinen ASE ei mitenkään ole mahdollinen. 

 

91) Poppiuksen tukikohdan miesten aseet pamahtelivat, konekiväärit rallattivat 
tunteetonta kuoleman konserttiaan. (ST) 
92) Kolme panssarivaunua läheni tietä myöten ja niiden tykit  piiskasivat maantien 
vartta heidän puolellaan. (TS) 
 
 
 

Esimerkin 88 tapauksessa on toisenlainen tulkintatilanne. Siinä missä tykki tai heitin on helppo 

tulkita ASEEKSI, tykistö tai heittimistö ei sitä ole suoralta kädeltä. -sto/-stö-johdinta käytetään 

kollektiivisubstantiivien luomiseen nomineista (Ikola 1986: 81-82). Tällä tavalla muodostetaan 

tykki sanasta tykistö, heitin-sanasta heittimistö jne. Tykistö on siis useiden tykkien muodostama 

kollektiivi, heittimistö taas koostuu samalla tavalla heittimistä. ASE-tulkinta ei vaikuta 

ongelmalliselta. Kuitenkin myös AMPUJA-tulkinta olisi mahdollinen. Voitaisiin ajatella, että 

tykistö on tykkimiehistä koostuva kollektiivi. Tässä tulkintaa hieman motivoi sekin seikka, että 

armeijakielessä sotilas kuuluu tykistöön, jos palvelee tykistön aselajissa jne. Samanlaista vivahdetta 

ei heittimistö-sanan kohdalla ole, koska ei ole varsinaista aselajiakaan armeijasanastossa heitinten 

ympärille. Tässä olen ottanut sen kannan, että tykistö-tyyppiset sanat ovat ASE-kollektiiveja eli 

muodostuvat ASEISTA eivät AMPUJISTA. Tämä tulkinta ohjaa tulkitsemaan tykistö-tyypin 

ASEEKSI. 

Esimerkin 89 aseistus on hieman samantapainen tilanne. Siinä ase-sanasta johdettu aseistus 

merkitsee asekollektiivia. Tässä kohtaa ei kuitenkaan ole minkäänlaisia tulkintavaikeuksia, vaan 

kyseessä on selkeähkö ASE-subjekti. 

Esimerkin 90 tapaus on samantyyppinen kuin edeltävät. Tässä tuliasema voitaisiin taas tulkita 

joko ihmistarkoitteiseksi tai asetarkoitteiseksi. Olen päätynyt pitämään sitä asetarkoitteisena, jolloin 



 37   

se luetaan ASE-subjektiksi. Tuliasema ja tykistö kun ovat merkitykseltään sittenkin melko lähellä 

toisiaan. Esimerkki 93 on samankaltainen tilanne. 

 

93) Illalla ampui suuri tykistöryhmitys kaupunkia. (TS) 

 

 

Edellisten lähialueelle tulee vielä patteri, joka tarkoittaa yksikössäkin usean tykin kokonaisuutta 

(94). Tässäkin kohtaa tulkinnalla olisi edellä esitettyyn tapaan toki sijaa. Aineistosta löytyy myös 

kollektiivimuotoinen patteristo (95). Patterin ja patteriston välillä ei juuri ole merkityseroa 

muotoerosta huolimatta. Patteriston merkitys voisi olla ´usean patterin kokonaisuus´, mutta 

käytännössä sellaista merkitystä on vaikea pitää kovin järkevänä. Luultavimmin patteristolla ja 

patterilla käytännössä kutakuinkin on sama viittauspotentiaali. 

 

94) Patteri vaikeni, mutta miesten levottomuus asettui vain hitaasti. (TS) 
95) Patteristo jyräytteli jatkuvasti, ja etulinjasta kuului jalkaväkitulta. (TS) 
 
 
 

Aineistossa esiintyy myös muutamia lyhenteitä, joilla viitataan ASEESEEN. Esimerkissä 96 

kyseessä on ilmatorjuntatykki. Esimerkissä 97 krh tarkoittaa kranaatinheitintä. 

 

 
96) "Vihollinen on... It . ampuu." (TS) 
97) Krh:t  yhtyvät kahden minuutin kuluttua. (TS) 
 

 

 

Aineistosta löytyy seuraavat subjektiasemaiset ASE-sanat: 
 
ase, aseistus, asema, automaattikivääri, emma, ensimmäinen, haupitsi, haupitsipatteristo, heitin, 
hyökkäysvaunu, hävittäjä, it, kanuuna, kivääri, kone, konekivääri, konepistooli, konetuliase, 
kranaatinheitin, kranaatinheittimistö, krh, kukko, käsituliase, ne, panssari, panssarivaunu, patteri, 
patteristo, pikakivääri, pistooli, punatähtihävittäjä, putki, pyssy, se, Stormovik, tankki, 
torjuntakivääri, tuliasema, tykistö, tykistöasema, tykistöryhmitys, tykki, vaunu, vihollistykistö  
 
 
ASE-tyypin kaikkia ilmauksia yhdistää eräs tulkinnan kannalta tärkeä seikka. Niissä kaikissa 

subjektisana viittaa elottomaan ja semanttisesti epätyypillisempään subjektiin kuin AMPUJA-

perustyypin ilmauksissa. Jos ajatellaan asiaa esimerkkien 98 ja 99 kautta, voidaan ASEEN kohdalla 
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havaita lievää elollistamistendenssiä. Häivähdys tällaisesta tulkinnasta voi syntyä, koska eloton 

ASE ottaa tyypillisesti elolliselle AMPUJALLE kuuluvan paikan lauserakenteessa. On tietysti 

huomattava, että subjektiasema lauseessa ei ole mikään AMPUJAN yksinoikeus. Agenttirooli ja 

subjekti-kategoria eivät ole sama asia, vaikka ne usein lankeavatkin yhteen. 

ASE-tyypin ilmauksissa on tapahtumaa kielennetty eri tavalla kuin yleisemmässä AMPUJA-

tyypissä. AMPUJA on jätetty pienemmälle huomiolle, samalla kun ASE on nostettu keskiöön. 

Subjektiasema on kielellisessä ilmauksessa keskeisin asema. Nämäkin ilmaukset on helppo tulkita 

ampumisilmauksiksi. Ensinnäkin ne muistuttavat hyvin paljon AMPUJA tyypin ilmauksia, tietysti 

sillä erotuksella, että ASE korvaa AMPUJAN. Toiseksi näissä ilmauksissa on aina mukana ASE-

sana, jonka on jo edellä todettu ohjaavan tulkinnan lähes poikkeuksetta ampumistapahtumaan. 

Jälleen kerran tietomme ampumiskehyksestä tulee suureen rooliin tulkinnassa. 

 

98) Samalla kun he molemmat avasivat tulen pitkin ampumahaudan reunoja 
pitääkseen sen miehityksen matalana, kuulivat he Jalovaaran huutoa 
takavasemmalta. (TS) 
99) Kun pikakivääri avasi tulen, heittäytyi Riitaoja maahan ja makasi vavisten 
paikoillaan kykenemättä vastaamaan Lehdon huutoihin. (TS) 

 
 
 

Mutta kuten sanottua AMPUJA voi edelleen tulla ilmauksessa esille. Se voidaan liittää 

genetiivirakenteen kautta (100, 101). 

 

100) Lahtisen kivääri rätisi jo. Sillä ampui Määttä, rauhallisesti ja tyynesti, kasvot 
täysin ilmeettöminä. (TS) 
101) Jo nakutti vihollisen konekivääri. (ST) 

 

 

 

ASE-tyypin alalajit ovat pitkälti samoja kuin AMPUJA-tyypinkin. Aineistosta löytyy jonkin verran 

ihan suoraan ASE-sana + ampua –rakennetta. Näissä tapauksissa ASE-sanojen koko kirjo on 

käytössä 102, 103, 104). Tämä on osoitus siitä, miten lähelle ASE-tyypin ja AMPUJA-tyypin 

ilmaukset toisiaan tulevat. Erikoisuutena ainoastaan ASEEN nosto AMPUJAA korosteisemmaksi 

elementiksi ilmauksessa. 

 

102) Oma kranaatinheitin ampui surkean keskityksen vähistä kranaateistaan. (TS) 
103) "Tykistö, suojautukaa. Se ampuu raskaalla tykistöllä", Raetpalo huusi 
miehilleen. (ST) 
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104) Vaunu alkoi kuin epäröidä, mutta läheni kuitenkin ampuen jatkuvasti. (TS) 
 

 

 

Ampua-perusverbin lisäksi varsinaisen ampumismerkityksen sisältäviä lähimerkityksisiä sanojakin 

esiintyy. AMPUJA-tyypissä näiksi luettiin tulittaa ja laukaista. Tulittaa-verbi on samalla tavalla 

käytössä ASEEN kohdalla kuin AMPUJANKIN. Se siis viittaa tyypillisesti jatkuvaan ampumiseen 

tuliaseella. Kun tämä sana liitetään ASE-sanaan saadaan hyvin samankaltaisia ilmauksia kuin 

AMPUJANKIN kohdalla (105, 106, 107). 

 

105) Koneet lensivät peräkanaa itään ja tulittivat toisiaan, minkä ehtivät. (ST) 
106) Ne olivat vihollispanssareita, jotka tulittivat omien valonheittimien valaisemina 
tykeillään suomalaisten asemia. (ST) 
107) "Sormen konekiväärit yltävät tulittaa aina Summajärven eteen ja vasemmalla 
teidän tukikohdan eteen." (ST) 
 

 
 
Sen sijaan laukaista-tyyppiä esiintyy hieman muokattuna. ASE-sanaan liitettynä se muuntuu laueta-

tyypiksi. Tässä kohtaa selitys on se, että ilmaus ase laukaisi olisi hieman erikoinen. Ase laukesi sen 

sijaan on kelvollinen. Siinä verbi laueta kuvaa tilanteen enemmän ASEEN kuin AMPUJAN 

näkökulmasta. Laukaista/laueta on kuitenkin peruspiirteiltään sama rakenne. Esimerkit 108 ja 109 

kuvaavat hyvin tilannetta. 

 

108) "Pistooli laukesi ja samassa Rokka karjaisi: "Apua... Hälytys... Partio 
hauvas..." (TS) 
109) Pistooli laukesi toisen kerran, mutta jälleen ohi, sillä miehen ranne oli lujasti 
Rokan käsivarren ja kyljen välissä. (TS) 

 

 
Tässä kohtaa on hyvä tuoda esille osa-kokonaisuus-ilmaukset. ASE-sanan kohdalla edellä esitetty 

laueta-tyyppi on ainoa tapaus, jossa voidaan tulkinnan taustaksi ottaa ampumisskripti. Aseen 

laukeaminen voidaan aseen laukaisemisen tapaan nähdä ampumista edeltävänä, ampumisen 

käynnistävänä tai ampumiseen osatapahtumana kuuluvana tapahtumana. Jostain syystä ASE-

tyypissä tämän kaltainen tulkinta ei muissa tapauksissa aineistossa tule esiin. Selitys voisi olla se, 

että skriptit ovat vahvasti ihmiskeskeisiä kuvauksia stereotyyppisistä tapahtumasarjoista. ASE-

tyypin ampumiskuvaus sen sijaan kohdistaa suuremman huomion ASEESEEN ja jättää AMPUJAN 

taustalle. Siksi skriptikuvaus ei niin helposti risteä näiden ilmausten kanssa. 
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Jos edelliset laueta-tyyppiset ilmaukset ovat ASE-tyypin marginaalia, niin ekspressiivisen verbin 

kanssa ASE-sana esiintyy todella usein. Näissä verbin kanta merkitsee yleensä tiettyä 

äänimaailmaa. Vaihtoehtoisesti ja usein samaan aikaan sanan kanta voi sisältää tietoa tapahtuman 

suorittamisen tavasta tai muusta ominaisuudesta. Verbit eivät sinällään sisällä ampumista 

merkityksessään. Ampumistulkinta syntyy taas kerran kontekstista. ASE-sanan asettuminen 

subjektiksi ja tieto ampumiskehyksestä suuntaavat tulkinnan ampumistapahtumaan. 

Ekspressiivisten verbien runsaus ASE-tyypin ilmauksissa korostaa jälleen ampumistapahtumassa 

äänen merkitystä. On taas todettava, että tämä äänen korosteisuus lienee maailmaa havainnoivan 

ihmisen kokemuksesta johtuvaa. Aistimme havaitsevat äänen pimeässä, matkojen takaa ja ilman 

näköyhteyttä. Sen sijaan visuaalinen havainnointi on usein ampumistapahtumassa hankalaa, koska 

AMMUS kulkee aisteillemme liian suurella nopeudella ja havainnointiaika on liian lyhyt. Ehkä 

siksi äänen asema on ampumisilmaustenkin kohdalla tärkeä. 

ASE-tyypin ilmauksissa esiintyy siis runsas määrä ekspressiivisen verbin sisältäviä tapauksia 

(110, 111, 112, 113, 114, 115). 

 
 

110) Vain vihollisen tykistö romautti silloin tällöin tukilinjaan, että roiki. (ST) 
111) Vihollisryhmä oli tuskin päässyt hautaan, kun jo konepistoolit ruilauttivat 
heistä lähimmät. (ST) 
112) Samassa rävähti kauempaa, tuskin sadan metrin päästä venäläinen pikakivääri, 
emma louskamaan luotejaan. (ST) 
113) Emma  nakutti yhä hänen jäljilleen, mutta hän itse oli suojassa juurakon 
takana. (TS) 
114) Pikakivääri loukutti sarjan, ja jäinen korpi toisti sen moninkertaisena. (TS) 
115) Lähistöllä jyrähteli haupitsipatteristo, ja ammuskolonnien autot jyrräsivät 
liejuisella tiellä. (TS) 

 
 
Aineistossa ASE-tyypin ilmauksissa esiintyviä ekspressiivisiä verbejä ovat: 
 
humahtaa, huokua, jyrähtää, jyräytellä, jyskyttää, jytistä, kurnutella, kurnutella, losahtaa, lotkottaa, 
loukuttaa, louskata, möyriä, nakuttaa, pamahdella, pamahtaa, pamauttaa, papattaa, paukkua, 
rallattaa, ruutata, ryöpytä, räiskyä, räsähtää, rätistä, räväyttää, röykyttää, syöstä, säkättää, takoa, 
tikata 
 
 
 
Edellisessä listassa on kolme verbiä, jotka kuuluvat ekspressiivi-ilmausten lisäksi myös toiseen 

yleiseen ASE-tyypin alalajiin. Esimerkkien 116, 117, ja 118 tapaukset liittyvät nimittäin ASE-

tyypin ilmauksiin yhdistettyihin metaforiin. 

 
 



 41   

116) "Kyllä ne hengissä ovat - tuolla takoo omat aseet." (US) 
117) Kuului huutoja ja joitakin umpimähkään ammuttuja laukauksia, mutta kaiken 
yli tikkasi Rokan konepistooli niinkuin ompelukone. (TS) 
118) Jossakin kauempana ulvoivat lentokoneen moottorit, välillä häipyen, välillä 
kiihtyen valittavaksi möyrynnäksi, jonka seassa kurnuttivat konekiväärit. (TS) 
 
 
 

Esimerkissä 116 takominen ja ampuminen rinnastetaan. Tässä etenkin molempien tapahtumien 

äänimaailma on vahva, joten yhteys löytyy sitä kautta. Samoin molempiin tapahtumiin liittyy 

väline. Esimerkissä 117 ampuminen nähdään ompelemistapahtuman kehystä vasten. Jälleen 

tässäkin äänimaailma on tärkeä motiivi kahden erilaisen tapahtuman yhdistämiseen toisiinsa. 

Esimerkin 118 tapaus on erilainen. Kurnuttaa on niin vahvasti konventionaalistunut ilmaus, 

että ainoa mahdollinen tulkinta on tulkita sen viittaavan sammakoiden ääntelyyn. Eli aseen 

aiheuttamaa ääntä verrataan tässä eläinmaailmasta tuttuun ääneen. ”ASE on sammakko” olisi 

kuitenkin hieman rohkea nimitys tälle metaforalla, sillä metafora elää tässä tapauksessa lähinnä 

äänimaailman samankaltaisuuden kautta. Kuitenkin kurnuttaminen tuo ASEEN tulkintaan ripauksen 

elollisuuden häivähdystä. 

Metaforaan perustuvia ilmauksia on AMPUJA-tyypin tapaan runsaasti myös ASE-tyypin 

ilmauksissa. Ne ovat käytännössä erittäin samankaltaisia. Voidaan yleistäen sanoa, että sellainen 

metafora, joka sopii AMPUJA-tyyppiin, sopii varmasti myös ASE-tyyppiin. 

Antaa-verbi löytyy ASE-subjektin kanssa vain kerran tässä aineistossa. Ampujan kohdalla 

produktiivinen antamisskeeman ja ampumisskeeman vertailu ei siis ole ASEEN kohdalla niinkään 

yleinen. Mahdollinen se kuitenkin on, kuten esimerkki 119 osoittaa. 

 

119) Vihollisen tykistökin antoi tultaan jaksoittain. (ST) 

 

Tyhjentää-verbikin on mahdollinen ASE-tyypissä. Metafora on siis kutakuinkin ”ase on säiliö”. 

Ampuminen kuvataan ASEEN tyhjentämisenä, jolloin varsinainen ampumismerkitys on 

muodollisesti sivussa. Mutta ampumiseen liittyy se, että ASE (tai lipas) tyhjenee AMMUKSISTA. 

Tästä metafora saa motivaationsa. Kuten mainittua, tähän liittyy merkitys ´ampua 

raivoisasti/paljon´. Usein ilmaus viittaa kaikkien AMMUSTEN ampumiseen. Esimerkki 120 on 

mallitapaus. 

 

120) Nähtävästi ne olivat selvillä siitä, ettei korpien kautta koukanneella 
vihollisosastolla voinut olla mukanaan raskasta pst.aseistusta, ja sen vuoksi ne 
ajoivat röyhkeästi pioneerien asettaman miinoituksen rajaan saakka ja tyhjensivät 



 42   

ampumatarvikevarastoaan kuin ampumaradalla. (TS) 
 
 
 

Jo AMPUJA-tyypin kohdalla esille tullut saatella löytyy aineistosta yhden kerran (121). 
 
 

121) Vihollisen pikakivääri saatteli heitä suihkullaan. (ST) 
 
 
 

ASE-tyypistä löytyy lisäksi muutamia sanapesueita, jotka viittaavat samankaltaiseen metaforaan. 

Yksi mainitsemisen arvoinen on ”ampuminen on musiikkia/laulamista”. Tämän tyyppiset 

ilmauksethan olivat yleisiä myös AMPUJAN kohdalla. ASEEN tapauksessa on korosteinen 

elollistamismerkitys. Kun ASE nyt on subjektina, se saa elollisuuteen liitettyjä piirteitä, kun jokin 

laulaa-tyyppinen verbi lisätään predikaatiksi. Tämäkin metafora lähtee ampumistapahtuman 

vahvasta äänellisestä luonteesta. ASE-sana on siis se väline, joka tuottaa musiikin. Se rinnastuu 

soittimeen. Toisaalta aineiston esimerkeissä ASEESEEN on aina liitetty nimenomaan inhimilliselle 

laulajalle tyypillisiä verbejä. ASE todella asetetaan tässä LAULAJAN asemaan eikä niinkään 

soittimen, kuten AMPUJA tyypin musiikkimetaforissa usein on. Esimerkit 122 ja 123 kuvaavat 

tilannetta hyvin. 

 

122) "Jo veissava kanuna siäl lauluas", sanoi Hietala Koskelalle, ja Vanhala nauraa 
hihitti itsekseen. (TS) 
123) "Laulaa... khihi. Kanuunat laulaa. Luotien laulu vain soi, khihi." (TS) 

 

 
Toinen metaforapesue on samankaltainen kuin AMPUJA-tyyppiin yhdistetty ”ampuminen on 

vuoropuhelua”. Siinä ampuminen rinnastetaan jonkinlaiseen keskustelutilanteeseen, johon liittyy 

puheen avaaminen, vastaaminen, vaikeneminen ja puheeseen yhtyminen sekä puhuminen 

ylipäätään. Tämä pesue on melko laajassa käytössä. Osa siihen liittyvistä ilmauksista on 

konventionaalistunut vahvasti ja niiden käytössä metaforisuus on vähemmän selkeästi esillä. 

Pohjimmiltaan metafora silti on elossa, vaikka emme sitä aina näissä arkipäiväistyneemmissä 

tapauksissa havaitsekaan. Esimerkit 124, 125, 126 ja 127 kuuluvat kaikki tähän tapaukseen. 

 
 

124) "Hyökkäystaisto käynnissä, khihihi. Tykistömme puhuu järeätä kieltään khihi", 
hihitteli Vanhala. (TS) 
125) Tuskin oli oma tykistö vaiennut, kun takaa aloitti vihollinen. He olivat kuitenkin 
niin lähellä, ettei venäläisten tulenjohtaja uskaltanut omiensa takia ampua kyllin 
lähelle, ja siten keskitys jäi satakunta metriä heidän taakseen. (TS) 
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126) "Tykistö ampuu iskun kakkosen eteen. Siihen yhtyvät heittimet." (TS) 
127) Jossakin räsähti konepistooli, ja harvakäyntinen venäläinen konekivääri vastasi 
siihen. (TS) 
 

 
 

Muutamat metaforat liittyvät ihmiselle ominaisiin ruumiintoimintoihin (128, 129, 130). Ne tuovat 

ilmaukseen jonkinlaista ampumistapaa kuvaavia vivahteita. Kuten ASE-tyypin ilmauksissa 

muutenkin, tässäkin on elollistamisvivahteita. Esimerkkien verbit vaativat normaalikäytössään 

melkein ehdottomasti inhimillistarkoitteisen subjektin. Elollisuus on ainakin ehdottomasti 

tyypillisissä tapauksissa ehdoton vaatimus. 

 

128) Suuliekki leiskahti, tykki sylki ammuksensa. (ST) 
129) Ja aivan varmaani joku vaunuista olisi pysähtynyt ja huokaissut tykillään ja 
konekivääreillään heidät manalaan. (ST) 
130) Oma kranaatinheitin yskäisi kolme kertaa lähistöllä. (TS) 

 

 
Oman pesueensa muodostavat maanviljelyskehykseen kuuluvat sanat. Nämä metaforat vertaavat 

ampumista johonkin perinteisen maatalouden harjoittamisessa tarvittavaan toimintaan. Niissä 

saattaa olla jokin väline mukana, mutta aina näin ei ole. Samankaltaisia metaforia oli myös 

AMPUJA-tyypin ilmauksissa. Esimerkit 131, 132 ja 133 edustavat tätä ASE-tyypin 

ilmauskategoriaa. 

 

131) Hävittäjät alkoivat kylvää lyijyä pommikoneiden kuokkimaan peltoon, ja 
samalla kuului teltoilta päin sekavaa vaikertelua. (TS) 
132) Saappaan konekivääri niitti  kuin viikate hyökkäykseltä kärjen. (ST) 
133) Päivästä päivään jauhoivat vihollisen tykistö ja pommitukset asemiamme. (ST) 

 
 
 
Lähelle edellisiä tulevat erilaisiin kotitaloustöihin liittyvät metaforat (134, 135). Näillekin löytyy 

vastineita AMPUJA-tyypistä. Näissä verbeissä tekoon liittyy yleensä jokin väline, joka rinnastuu 

ASEESEEN. Samaan pesueeseen kuuluu jo edellä esitelty esimerkki 117, jossa esiintyy tikata-

verbi. 

 

134) Suomalaiset ryntäsivät pesäkemutkaan, konepistoolit rätisivät ja puhdistivat 
lopullisesti pesäkkeen seudun vihollisista. (ST) 
135) Konekivääri lakaisi Sormesta käsin niitä seutuja ja hahmot jäivät 
liikkumattomiksi. (ST) 
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Vielä voidaan nähdä yksi erityinen metaforapesue, jossa keskeistä on jollakin välineellä lyöminen 

(136, 137, 138). Takoa-verbi esiintyy Uhtuan sissit –teoksessa todella taajaan. Voitaisiin jopa 

puhua häiritsevän toisteisesta tavasta kuvata ampumistapahtumaa saman metaforan kautta. Takoa 

on niin konventionaalisesti ASE-subjektiin liittyvä verbi, että se esiintyy kaikissa kolmessa 

teoksessa ampumiskuvauksissa. Piiskata ja moukaroida esiintyvät satunnaisemmin ja vain 

muutamia kertoja, joten tyyppi sinänsä ei ole yleinen, vaikka takoa sitä onkin. 

 

136) Ase takoi tukevissa tukevissa kourissa ja piippu tärisi vasten kiven paksua 
sammalta. (US) 
137) Pian ne (tykit) moukaroivat nuokin meitä. (ST) 
138) Kolme panssarivaunua läheni tietä myöten ja niiden tykit piiskasivat maantien 
vartta heidän puolellaan. (TS) 
 

 

Kehystieto on oleellista, kun tulkitaan sellaisia ampumisilmauksia, joissa on verbinä jokin 

yleismerkityksinen verbi. Kuten sanottua, myös ASE-sanan esiintyminen lauseessa tekee 

ilmauksesta helposti ampumistulkintaisen, vaikka verbi ei olisi ampumismerkityksinen. ASE-sana 

ikään kuin aktivoi ampumiskehyksen, jota vasten ilmaus tulkitaan. AMMUS-sana voi toimia 

samaan tapaan. AMPUJA-tyypin kohdalla oli joukko samankaltaisia tapauksia. Esimerkit 139, 140 

ja 141. Lisäksi monet muutkin ilmaukset ovat hitusen samankaltaisia, vaikka ne olisikin luokiteltu 

johonkin muuhun alaluokkaan.  

 

139) Suomalaisten tykistö ja kranaatinheittimistö torjui  kerrankin täydellä tehollaan 
uhkaavaa hyökkäystä ja piiskasi rautaa hyökkääjien niskaan. (TS) 
140) Konekivääreitä ei saatu tukemaan ennen kuin päästäisiin lähemmäksi 
bunkkereita. (TS) 
141) Tuskin oli oma tykistö vaiennut, kun takaa aloitti vihollinen. (TS) 

 

 

 

Tuli-elementin sisältävät ASE-tyypin ampumisilmaukset ovat samantapaisia kuin AMPUJA-tyypin 

vastaavat. Tuli-elementti viittaa AMMUS osallistujaan. Tuli-elementin merkitys on ´useita 

laukauksia, sarja´. Tuli-elementin sisältäviä ilmauksia on melko paljon erilaisia, mutta perusteiltaan 

ne eivät juuri eroa toisistaan. Tyypillisin ilmauksista on idiomaattistunut avata tuli, joka on 

pohjimmiltaan metaforaan perustuva ilmaus. Esimerkit antavat kuvaa ilmausten variaatiosta (142, 

143, 144). Lisäksi edellä esitelty esimerkki 119 sisältää antaa tulta –rakenteen, joka luetaan myös 
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tähän tyyppiin. 

 

142) Konepistoolit iskivät tulta ja suihkut lakaisivat muutaman venäläisen rääsyksi 
mättäikköön. (US) 
143) Toinen (panssarivaunu) kiihdytti tulensa äärimmilleen sitä suojatakseen. (TS) 
144) Molemmat vaunut avasivat tulen kaikilla aseillaan ja jalkaväki niiden kupeella 
teki samoin. (ST) 
 
 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan AMMUS-tyypin ampumisilmauksia. 
 
 
 
 

4.2 AMMUS-tyyppi 

 
 
 
AMMUS-tyypillä tarkoitan sellaista ampumisilmausta, jonka subjektisana viittaa 

ampumistapahtuman AMMUS-osallistujaan. 

Aluksi on tarpeen tarkastella osallistujaa sellaisenaan. AMMUS on tässä aineistossa aina 

eloton olio. Tällainen määritelmä voi tuntua tarpeettomalta. AMMUS on kuitenkin se 

ampumistapahtuman osallistuja, jonka AMPUJA lähettää ASEEN avulla kohti MAALIA. 

Arkijärjen perusteellakaan tämän kaltainen osallistuja ei ole elollinen olio. AMMUS-sanoja 

aineistosta tutkimalla saadaan esille se variaatio, joka AMMUKSEN kohdalla aineistossa ilmenee. 

Esimerkit 145, 146, 147 ja 148 antavat yleiskuvaa tilanteesta. 

 

145) Luodit olisivat ropisseet vaunujen kylkiin kuin mustikat liioin jälkeä jättämättä. 
(ST) 
146) Joskus kajahti laukaus, ja edestä kuului moottorin surinaa. (TS) 
147) Sarjat repivät puita, suonreunaa ja paukkuivat kiviin. (US) 
148) Sen takaa rätisi yhtämittainen jalkaväkituli, mutta sen kiivaus oli paljon 
suurempi kuin sen vaarallisuus. (TS) 

 

 
AMMUS-sanojen tulkinta ei ole niin yksinkertaista kuin voisi ajatella. Esimerkkien 145 ja 146 luoti 

ja laukaus edustavat melko tyypillisiä yksittäisen AMMUKSEN kuvaavaa sanaa. Luoti on helppo 

tulkita tähän kategoriaan, mutta laukaus vaatii jo perusteluja. Tässä – kuten monissa muissakin 

tämän tyypin tulkinnoissa – yksi perustelu laukaus-sanan tulkitsemisessa AMMUKSEKSI on se, 

että se käyttäytyy aineistossa samalla tavalla kuin luoti tai ammus. Toisaalta laukaus-sanan merkitys 

on melko sovelias tulkintaan. Laukaukseksi nimitetään ampumistapahtumassa sitä tapahtumaa joka 
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käynnistää aseen laukaisemisen jälkeen. Laukaus on siis se tapahtuma, jossa AMMUS kulkee 

ASEESTA MAALIIN. Ammus on melko harvinainen, mutta myös aineistossa esiintyvä luoti-sanan 

melko tarkka vastine. Tarkemmin määriteltynä ammuksen viittauspotentiaali on luotia laajempi, 

sillä se voi viitata minkä tahansa aseen AMMUKSEEN. Luodiksi ei sen sijaan voida nimittää tykin 

ammusta. 

Esimerkkien 147 ja 148 AMMUS-sanat edustavat melko tyypillisiä monikkomerkityksisiä 

AMMUS-sanoja. Sarja tarkoittaa usean laukauksen muodostamaa kokonaisuutta. Tuli taas on 

hieman samantapainen, se on erittäin paljon käytetty sana sotakirjallisuudessa. Tässä kehyksessä se 

miltei poikkeuksetta merkitsee useasta laukauksesta koostuvaa kokonaisuutta tai sarjaa. Osittain 

tulen kohdalla tulkinta AMMUS-sanaksi seuraa myös siitä, että se käyttäytyy pitkälti muiden 

AMMUS-sanojen tavoin. 

Edellä esitellyt ovat perustapauksia, mutta AMMUS-sanoiksi sopii monia muitakin. Osa 

sanoista on melkein synonyymisia edellisten kanssa (149). Osassa AMMUS-sana on jokin spesifisti 

tiettyyn ASEESEEN liittyvä (150). Joissakin tapauksissa AMMUS-tyypissä metafora näkyy myös 

varsinaisessa AMMUS-sanassa (151). Sen lisäksi on rajatapauksia (152). 

 

149) Oikealta rävähti tulitus ja samassa sissien yli pyyhkäisi automaattiaseitten 
hurja tuli. (TS) 
150) Kranaatit suhisivat yli ja räjähtivät kaukana takana. (TS) 
151) Lyijysade vain ruoski maata ja oksistoa. (TS) 
152) Piiskatykin täysosuma oli sattunut lonkkaan. (TS) 

 

 

Aineistossa esiintyy seuraavat subjektiasemaiset AMMUS-sanat: 

 

ammus, armonlaukaus, hajalaukaus, (tykistön) hirmumyrsky, jalkaväkituli, keskitys, 
kiväärinlaukaus, kiväärinluoti, konekiväärisarja, konekiväärisuihku, konepistoolisarja, 
konepistoolisuihku, kranaatti, kranaattipari, kranaattiparvi, krh.ammus, kuula, kuusituumainen, 
laukaus, luati, luoti, luotikuuro, luotisuihku, lyijy, lyijysade, lähtölaukaus, pikakiväärisuihku, 
pk.suihku, porsas, raketti, ranaatti, rauta, rautaromu, rumputuli, sarja, savuammus, suihku, teräs, 
tuli-isku, tuliryöppy, tulitus, tykinlaukaus, tykistötuli, tykkituli, täysosuma, valoammus, valojuova-
ammus, yhteislaukaus 
 

 
AMMUS-tyypin ilmausten kohdalla on syytä perustella hieman niiden tulkitsemista 

ampumisilmauksiksi. AMMUS-sana ei ole mikään tyypillinen subjektisana, koska kyseessä on 

elotontarkoitteinen sana. Kognitiivisen näkemyksen mukaan ilmaus on aina käsitteistys asiantilasta 

eli varsinaisesta tapahtumasta, jota ilmaus kuvaa. Ampumisskeema on se yleistys, joka on 
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muodostettu ampumistapahtumista kokemuksen perusteella. On näkökulmanvalintakysymys, minkä 

osallistujan nostaa korosteisimmaksi kielelliseen ilmaukseen. AMMUS-tyypin ilmauksissa valinta 

osuu AMMUKSEEN. AMMUS-subjektiset ilmaukset kuvaavat ampumatapahtuman siten eri 

tavalla, kuin muiden tyyppien ilmaukset. Ampumiseen liittyvä kehystieto auttaa tulkitsemaan tällä 

tavalla rakennetut ilmaukset ampumisilmauksiksi. Nyt siirrytään tarkastelemaan erilaisia AMMUS-

tyypin toteutumia. 

 

Ekspressiivisillä verbeillä on AMMUS-tyypinkin kohdalla vahva asema. Samalla tavalla kuin 

AMPUJA-tyypin ja ASE-tyypin ilmauksissa, ekspressiiviset verbit tuovat ilmaukseen tyypillisesti 

kuvauksen ampumisen äänimaailmasta. Sen lisäksi erilaiset tapaa ja muuta seikkaa koskevat 

lisämerkitykset ovat mahdollisia. Ampumisessa äänen korosteinen asema, josta on puhuttu jo 

edellä, syrjäyttää kuitenkin tulkinnassa helposti muut vaihtoehdot. AMMUS-tyypin tapauksissa 

ekspressiiviverbin valintaan vaikuttaa usein enemmän se MAALI, johon AMMUS osuu kuin 

ASEEN oma ääni. Äänet, joita verbit kuvaavat syntyvät siis kontaktista AMMUKSEN ja maalin 

välillä. Vaihtoehtoisesti kyseessä voi olla AMMUKSEN itsensä synnyttämä ääni (vaikkapa 

ilmassa). Esimerkit 153, 154, 155 ja 156 antavat kuvan ekspressiivisten verbien luonteesta 

AMMUS-tyypin ilmauksissa. 

 
153) Joskus napsahti luoti puuhun ja puron takaa kuului hyökkäysvaunun surinaa. 
(TS) 
154) Luodit rapisivat korin läpi ja konepellin alta alkoi lepattaa tulenliekki. (TS) 
155) ”Luoti lämähti heti kääntyessäni kyljelleni, kun kaivoin toista lipasta.” (US) 
156) Aika-ajoittain vain jyrähti patterin sarja ja kranaatit ujelsivat yli. (TS) 

 

 

Aineistossa esiintyy seuraavat ekspressiiviset verbit: 

 

jymistä, jytistä, jyrähtää, kimahtaa, kumahtaa, kumista, läjähtää, lämähtää, mätkähtää, 
napsahdella, napsahtaa, pamahtaa, papattaa, pöllyttää, rapista, rysähtää, ryöpsäyttää, räiskyä, 
räsähtää, rämähtää, rätistä, rävähtää, suhahtaa, suhista, surahtaa, ujeltaa, viheltää, vinkua, 
viuhahtaa 
 
 
 
AMMUS-tyypin ilmauksiin kuuluu joitakin metaforaan perustuvia ilmauksia. Näitä ilmauksia on 

kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin AMPUJA-tyypin ja ASE-tyypin kohdalla. Osa metaforaan 

perustuvista ilmauksista on tuttuja muiden osallistujatyyppien kohdalta (157, 158, 159) 
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157) Pikakiväärisuihku vastasi kiukkuisesti, mutta mitään muuta ääntä ei kuulunut. 
(TS) 
158) Konepistoolit iskivät tulta ja suihkut lakaisivat muutaman venäläisen rääsyksi 
mättäikköön. (US) 
159) Takaa ammuttiin monilla aseilla ja luodit niittivät vettä ja paukkuivat 
rantakivissä. (US) 

 
 
 
Lisäksi on joitakin yksittäisiä tapauksia (160, 161) ja melko produktiivinen sademetaforaan liittyvä 

tapaus (162, 163). Sateeseen liittyvät metaforat näkyvät AMMUS-sanoissakin. Luotikuuro, 

luotisuihku ja sen tapaiset toimivat esimerkkeinä tästä. 

 

160) Tykistön tuli raivosi nyt pitkin tukilinjaa. (ST) 
161) Päivän ensimmäiset ammukset olivat tulleet ja tervehtineet tukikohdan uusia 
asukkaita. (ST) 
162) Siellä satoi kranaatteja, että taivas leimusi. (ST) 
163) Sinne satoi järeää kranaattia kuin putkesta. (ST) 

 
 
Tässä kohtaa on syytä huomauttaa, että sataa-verbin yhteydessä AMMUS-subjekti on 

partitiivisubjekti. Partitiivisija osoittaa subjektin kvantitatiivisesti epämääräiseksi (ISK s. 873).  

Jonkinlainen yhteys on kaikkien esimerkkilauseiden 164, 165, 166, 167 ja 168 metaforilla. 

Niissä kaikissa on jonkinlaisesta väkivaltaisesta teosta, lyömisestä tai vastaavasta. Nämä ovat 

AMMUS-tyypin ilmauksissa todella taajassa käytössä. 

 

164) Korpraali Korkee katseli kauhuissaan, kun luotisuihkut löivät kersantin viereen. 
(US) 
165) Ritola juoksi jälleen ja luotisuihkut takoivat maastoa ja bunkkerin oviaukkoakin 
- kivissä säkenöi. (US) 
166) Pitkän aikaa tutisi ruumis, kun konekiväärisuihku hakkasi sen reikiä täyteen. 
(TS) 
167) Tietysti se kalahti siihen ainoaan kiveen, mikä polulla oli, ja pikakiväärisuihku 
piiskasi maata Vanhalan ympärillä. (TS) 
168) Lyijysade vain ruoski maata ja oksistoa. (TS) 

 
 
 
Vielä verbipari repiä/silpoa esiintyy aineistossa muutamia kertoja (169, 170). 
 
 

169) Luodit repivät puita ja paukkuivat kivissä. (US) 
170) Kranaatit olivat silponeet puut kauttaaltaan ja vain harvoja mäntyjä seisoi 
vahingoittumattomana pystyssä. (ST) 
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Aivan erityisesti AMMUS-tyyppiin liittyvä metaforinen ilmaustyyppi on tippua/tipahtaa. 

Tällaisissa ilmauksissa AMMUKSEN väylä MAALIIN kuvataan ylhäältä alas painovoiman avulla 

kulkevaksi. Tästä johtuen tämän tyypin ilmauksiin sopivat parhaiten kranaatit, tykinammukset ja 

muut vastaavat AMMUKSET, joita ei ammuta suorasuuntausperiaatteella. Metaforisen 

ilmaustavasta tekee se, että se esittää AMMUKSEN liikkeen omavoimaisena ja painovoiman avulla 

tapahtuvana. Tällainen kuvaus ohittaa kokonaan ASEEN ampumatapahtumassa. Erikoisuudestaan 

huolimatta ilmaus on melko yleinen aineistossa. Esimerkit 171, 172 ja 173 kuvaavat tyyppiä. 

 

171) Polun varteen tippui muutamia kranaatteja. (ST) 
172) Silloin tipahti maastoon kranaatti ja heidän oli suojauduttava. (ST) 
173) Silloin tällöin tippui kranaatti joukkueen läheisyyteen. (ST) 

 
 
 
AMMUS-tyypin ilmauksista tulla(mennä)-rakenne on yksi käytetyimmistä. Se on kokonaan 

AMMUS-tyypille ominainen eikä AMPUJA-tyypillä tai ASE-tyypillä ole vastinetta. Tulla on 

yleinen liikeverbi ja mennä on sen vastinkappale. Ne eroavat siinä, mikä on näkökulma liikkeen 

suhteen. Kun jompikumpi näistä verbeistä yhdistetään AMMUS sanan kanssa saadaan 

AMMUKSEN liikettä kuvaava ilmaus. Tähän ilmaukseen on mahdollista spesifioida liikkeen 

väylää muilla lause-elementeillä. Merkitykseltään nämä ilmaukset muistuttavat paljon tippua-

rakennetta. Tämän kaltaiset ilmaukset ovat kaikki hyvin samanlaisia (174. 175, 176). Mennä-verbi 

esiintyy näissä tapauksissa melko marginaalisesti. 

 

174) "Heti kun he näkevät tällä liikettä, niin kranaatteja tulee, että roikaa."(ST) 
175) "On tullut aivan liian kanssa rautaa." (ST) 
176) Ne tipahtivat Lahtisen korvasta, jonka juuresta luoti oli mennyt sisään. (TS) 

 

 

Laukaus-sanan yhteydessä kajahtaa on tyypillinen verbi (177). Tällaisia esiintymiä on todella 

paljon. Huomionarvoista on se, että kajahtaa ei esiinny minkään muun AMMUS-sanan kanssa. 

Kuulua-verbi on toinen joka esiintyy mieluiten laukaus-sanan kanssa. muita mahdollisuuksiakin on 

(178). Sattua/osua-verbipari voi saada vapaammin erilaisia AMMUS-subjekteja (179). Iskeä on 

myös melko konventionaalistunut verbi AMMUS-ilmauksissa (180). Sekin hyväksyy melko 

vapaasti eri AMMUS-subjekteja. 
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177) Muutamia laukauksia kajahti metsästä, mutta vihollista ei näkynyt. (TS) 
178) Kumea lähtölaukaus kuului  rajan takaa ja jonkin ajan kuluttua seurasi 
kranaatin räjähdys. (TS) 
179) "Nyt ei saa kranaatti enää minuun osua." (ST) 
180) Luotisuihkut iskivät aluetta laidasta laitaan. (US) 
 

 
Lisäksi lähinnä luodin yhteydessä esiintyvät lävistää ja lentää esiintyvät aineistossa joitakin kertoja. 

AMMUKSENKIN kohdalla on tapauksia, joissa lähes mikä tahansa verbi voi saa 

tulkinnakseen ampumistulkinnan, kun AMMUS-sana ohjaa tulkinnan ampumiskehykseen. Tästä 

osoituksena esimerkit 181 ja 182. 

 

181) Neljän askelen syöksyn hän ehti tehdä joukkueenjohtajana, kun pk.suihku 
katkaisi unelmat ylenemisestä iankaikkisesti. (TS) 
182) Viirilä nosti äkkiä konepistoolinsa ja lyhyt sarja kaatoi miehen joka juuri nosti 
kypärän peittämän päänsä montustaan. (TS) 
 

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan MAALI-tyypin ampumisilmauksia. 

 
 
 
 
 
4.3 MAALI-tyyppi 

 
 
 
 
MAALI-tyypillä tarkoitan sellaista ampumisilmausta, jonka subjekti viittaa ampumistapahtuman 

MAALI-osallistujaan. 

Aluksi kannattaa tarkastella osallistujaa sellaisenaan. MAALI on neljästä pääosallistujasta 

sallivin siinä suhteessa, millainen tarkoite voi olla MAALINA. Käytännössä rajoja ei juuri voi 

asettaa, koska MAALI on se ampumistapahtuman osallistuja, johon tapahtuma viime kädessä 

kohdistuu. AMPUJA ampuu ASEELLA AMMUKSEN MAALIIN. Yleensä ampumistapahtumassa 

AMPUJAN tarkoitus on saada aikaan MAALISSA jonkinlainen muutos. Tämä muutos on 

MAALIN kannalta negatiivinen. 

Vaikka MAALI voi teoriassa olla lähes mitä tahansa, niin tässä tarkastelussa meillä on 

hyvinkin rajattu joukko MAALEJA. MAALI-tyypin ilmaukset ovat sellaisia ampumistapahtuman 

kielennyksiä, joissa MAALI on nostettu koko kuvaujsen keskiöön. Tällaisia MAALI-subjektisia 

ilmauksia ei aineistossa ole kovin paljon. Erilaisia tapauksia kuvaavat esimerkit 183 ja 184. 
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183) "Tuolla vetelee mies laukaisunarusta, ja toinen saa kymmenien kilometrien 
päässä kranaatin päähänsä eikä voi tehdä yhtään mitään. (TS) 
184) Huuto synnytti korviahuumaavan rätinän. Puunkyljet rätisivät ja paukkuivat, 
kaarnanpalat ja laikkiaiset lentelivät ja mättäisiin iski vihaisia sirahduksia 
yhtenään. (TS) 
 

 

Edellä esitetyt ovat MAALI-tyypin kaksi alakategoriaa.  

Esimerkin 183 tapaus on sellainen, jossa MAALI-sana liitetään saada-verbin kautta 

antamisskeemaan. MAALI-osallistuja kuvataan ilmauksessa antamistapahtuman SAAJANA. Eli 

kyseessä on metaforinen ilmaus. 

Esimerkin 184 tapauksessa on kyse ilmauksesta, jossa MAALI-osallistuja toimii ilmauksen 

kuvaamassa tapahtumassa tavalla, joka ei ole osallistujan kuvaamalle tarkoitteelle tyypillistä ilman 

ulkoista syytä. Tarkastellaan molempia tyyppejä hieman tarkemmin. 

 

Antamisskeemaan saada-verbin kautta liittyvä MAALI-subjekti voi siis olla inhimillinen, mutta 

myös eloton (185, 186). Tällaisessa ilmauksessa LAHJANA toimii ampumisskeeman AMMUS, 

joten kirjaimellinen tulkinta on hieman ristiriitainen, koska skeemojen taustalla olevat teot ovat niin 

eriluontoisia. Siinä missä antamisskeeman SAAJA on hyötyjä, on ampumisskeeman MAALI se 

osallistuja joka kokee muutoksen. Tämä muutos on tyypillisesti negatiivinen. 

 

185) He saivat vastaansa vain heikkoa tulta. (TS) 
186) Lakin lisäksi Kariluodon pistoolikotelo sai reiän. (TS) 

 

Kun MAALI-osallistuja kuvataan sellaisessa toiminnossa, joka ei voi olla omavoimasta tai joka on 

selvästi ulkopuolisen voiman aiheuttamaa, on kyse MAALI-tyypin toisesta alakategoriasta. Tässä 

kohtaa – etenkin kun MAALI-subjektit ovat niin moninaisia – kehystiedon ja kontekstin tulkinta on 

erityisen tärkeää. Aina ei voi edes sanoa, onko kyseessä MAALILLE epätyypillinen toiminta, joka 

ohjaisi tulkinnan ampumiskehykseen. Tämä onkin yksi tulkinnanvaraisimmista 

ampumisilmaustyypeistä. Periaatteessa MAALI voi näissä ilmauksissa olla myös elollinen (187), 

mutta elottomien MAALIEN kohdalla tulkinta on helpompaa (188). 

 
 

187) Mäen alla oli tienmutka, ja juuri kun auto kääntyi siitä räsähti tuulilasi sisään. 
Kuljettaja lysähti ohjauspyörää vasten ja kierähti siitä vaihdetangon viereen 
kaatuneen lääkintämiehen päälle. (TS) 
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188) Toiset koettivat kaivautua lumeen ja vastata tuleen, mutta jonkun laukauksen 
jälkeen ryöpsähti lumi ampujan ympärillä ja ase vaikeni. (TS) 
 
 
 

Aineistossa esiintyvät subjektiasemaiset MAALI-sanat ovat: 
 
he, hyökkääjät, ilma, joku, joukkue, kaarnanpala, kersantti, kesäpusero, kilpi, kivi, kuljettaja, 
Kuusisto, kylki, Lahtinen, laki, lakki, lepikko, lepänoksa, luutnantti, lähetti, lumi, maa, mies, 
Miljoona, männikkö, oksa, omistaja, pistoolikotelo, puu, puunkylki, reuna, sammal, Tilli, toinen, 
tuliasema, vaivaismänty, Valkonen, vaunu, venäläinen, vesi 
 
 
MAALI-tyyppi on siis marginaalinen, mutta kuitenkin mahdollinen ampumistilanteen kuvaustapa. 

Sen produktiivisuutta alleviivaa se seikka, että sitä on käytetty kaikissa aineiston romaaneissa yli 

kymmenen kertaa. 

 

 
Seuraavaksi tarkastellaan subjektittomia ampumisilmauksia 
 
 
 
 
 
 
4.4 Subjektiton tyyppi 

 
 
 

Subjektiton tyyppi tarkoittaa tässä tutkimuksessa lausemuotoista ampumisilmausta, jolla ei ole 

lainkaan ilmituotua subjektia. 

Olen luokitellut tähän ryhmään sellaisia ilmauksia, jotka ovat neljän osallistujatyypin 

kaltaisia, mutta ilman subjektia. Subjektittomaksi olen katsonut lauseen aina, jos subjektia ei ole 

ollut ilmipantuna. Esimerkit 189, 190, 191 ja 192 valaisevat tulkintaani. 

 
189) Vihelsi ilkeästi, ja sitten vavahteli maa repivien räjähdysten voimasta. (TS) 
190) Vihollisen puolella alkoi kumista. (TS) 
191) Vinkui  ja vihelsi, papatti ja rätisi. (TS) 
192) Pari kertaa suhahti tutusti pään päällä ja heti kuului raikuva räjähdys 
taisteluhaudan takana. (ST) 

 
 
Kaikissa tapauksissa on siis kyse ekspressiivisistä verbeistä, jotka kuvaavat ampumistapahtuman 

ääntä. Nämä verbit ovat niin vahvasti liittyneitä tiettyihin ilmauksiin, että ilman ilmituotua 
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subjektiakin, tulkitsija tajuaa ne ampumisilmauksiksi. Esimerkiksi kajahtaa-verbin kohdalla 

jokainen voinee ennustaa, että kyseessä on laukaus (193). Tämä tieto ei sentään kuulu 

ampumiskehykseen, vaan paremminkin sotakirjallisuuden kehystietoon. Ehkä olisi oikeampaa 

sanoa, että tällaisten ilmausten tulkinta ampumisilmauksiksi mahdollistuu tietyn teoksen oman 

kontekstin kautta. Eli kun kirjailija liittää tietyt sanat tarpeeksi usein toisiinsa, syntyy normi, joka 

aktivoituu, vaikka koko rakenne ei olisi esilläkään. Toissijaisesti tällaiset normit voivat olla 

olemassa jopa kirjallisuuden lajin sisällä. Ainakin aineiston kolmen teoksen ampumisilmauksissa on 

paljon sellaista konventionaalista ja yhteistä, joka voidaan nähdä jopa  kaikkien teosten yhteisenä 

normina. 

 

193) Mutta hänen päästyään puoliväliin mäkeä kajahti jälleen. (TS) 

 

 

Jos tarkastellaan aineistoa, huomataan, että ilmaukset, jotka voivat esiintyä ilman subjektia tulevat 

ASE-tyypistä ja AMMUS-tyypistä. AMPUJA-tyypin ja MAALI-tyypin ilmaukset eivät voi esiintyä 

ilman subjektia.  

Subjektiton tyyppi on melko marginaalinen aineistossa. Jokaisessa romaanissa on kuitenkin 

muutamia tapauksia, jotka voidaan lukea tähän tyyppiin. Toisaalta voitaisiin ajatella, että 

subjektittomatkin luokiteltaisiin suoraan puuttuvan subjektin mukaan osallistujatyypin alle. Tämä ei 

kuitenkaan olisi mutkatonta. Esimerkiksi rätistä-verbi voi saada sekä ASE-subjektin että AMMUS-

subjektin. Joten emme voi välttämättä luokitella ilmauksia tällä tavoin saumattomasti. Tämän 

tutkimuksen kannalta subjektiton tyyppi on aineistoluokittelun kannalta väistämätön, koska aineisto 

on luokiteltu nimenomaan subjektisanan mukaan. Näin siis mikäli haluamme lukea edellä esitetyt 

tapaukset mukaan ampumisilmauksiin. 

Voidaan todeta, että tämän tyypin lukeminen ampumisilmauksiin ei ole itsestään selvää. 

Katson kuitenkin, että se kuuluu samalla tavalla ampumisilmauksiin kuin edellä esitellyt neljä 

muuta lausetason tyyppiä. 

 

 
Seuraavassa luvussa tarkastellaan sanatason ampumisilmaustyyppejä. 
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5. SANATASON ILMAUSTYYPIT 

 
 
 
 
 
Tässä luvussa käydään läpi sanatason ampumailmaukset. Niitä on kahta tyyppiä. Ensinnäkin 

nominaalistus-tyyppiä jotka ovat sanoja, joiden merkitys sisältää ampumistapahtuman. Voidaan 

ajatella, että ne on muodostettu nominaalistamalla ampumistakuvaava yhdeksi sanaksi. 

Toinen sanatason ampumailmaus on onomatopoeettinen tyyppi. Tämä on harvinainen 

kuvaustyyppi. Siinä jäljitellään suoraan ampumiseen liittyvää ääntä. Tämä jäljittely tapahtuu 

onomatopoeettisten sanojen avulla. 

Ensin tarkastelemme nominaalistus-tyyppiä ja sen jälkeen siirrymme onomatopoeettiseen 

tyyppiin. 

 

 

 

 

5.1 Nominaalistus-tyyppi 

 
 
 
 
Nominaalistus-tyypillä tarkoitan sellaisia sanoja, joiden merkitys sisältää ampumistapahtuman tai 

joiden tulkinta muuten ohjautuu ampumistapahtumaan. 

Esitimme aiemmin, että tällaiset sanat saadaan lausetason ilmauksista nominaalistuksen 

avulla. Tässä kohtaa sanottakoon, että tärkeämpää kuin se, onko tuollainen prosessi todellisuudessa 

olemassa, on se millaisessa suhteessa ilmaustyypit ovat. Tuo suhde on juuri sellainen, että 

nominaalistus on ikään kuin lausetason ilmaisusta nominaalistettu sanatason ampumailmaus. 

Esimerkit paljastavat hieman nominaalistus-tyypin luonnetta (194, 195, 196). 

 
194) Vasemmalta kuului jatkuvaa ammuntaa. (TS) 
195) Huuto hukkui karjuntaan ja konepistoolien rätinään.  (TS) 
196) Kauempana alkoi kuulua kevyen It:n  loukutus, mutta sen punaiset valojuova-
ammukset piirtelivät ratojaan kauaksi taakse. (TS) 
 

 

Esimerkissä 194 lähtökohta ilmaus voisi olla vaikkapa miehet ampuvat. Esimerkissä 195 kenties 
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konepistoolit rätisevät. Esimerkissä 196 It loukuttaa. Nämä esimerkit vain havainnollistamaan sitä 

asiaa, että edellä esitetyt nominaalistukset ampumatapahtumasta voivat varsin hyvin saada 

alkuperäisen lausetason ilmauksen tapaan ampumistulkinnan. Etenkin kun ne ilmenevät samassa 

kontekstissa, samassa teoksessa ja tietysti samaa kehystietopohjaa vasten. Tietysti nyt ollaan jo 

melko kaukana siitä perinteisen semantiikan näkemyksestä, joka pitää AMPUJA-tyypin ilmauksia 

likipitäen ainoina ampumistulkinnan saavina ilmauksina koko aineistossa. 

Mutta koska nominaalistusten suhde lausetason ilmauksiin on melko suora, lasken ne tässä 

työssä mukaan ampumisilmausten luokkaan. Vaikka sitten hieman kauemmas kategorian ytimestä. 

 

Erilaisia nominaalistuksia ei voi edes teoriassa olla yhtä paljon kuin lausetason ilmauksia, koska 

tietty nominaalistus saattaa kattaa useampia lausetason ilmausvaihtoehtoja. Aineistosta ei löydy 

nominaalistuksia kovin viljalti. Kirjallisuuden luonteen kannalta nominaalistukset tuskin ovat kovin 

hyvää ainesta kerronnassa, joten siinäkin voi olla syy nominaalistusten vähyyteen. 

 

Jos katsotaan millaisia nominaalistuksia aineistosta löytyy, huomataan, että nominaalistusten 

kohdalla korostuu vahvasti ampumiseen liittyvä äänimaailma. Ensinnäkin suuri osa 

nominaalistuksista on ekspressiivisten verbien nominaalistuksia (197, 198, 199, 200). 

 

 

197) Kaukaa Bulajevasta päin kuuluva vaimea tykinjyrinäkään ei tuntunut rikkovan 
rintaman uneliasta rauhaa.(TS) 
198) Koneiden mentyä alkoivat he nousta ylös, mutta painuivat takaisin kuoppiinsa, 
kun vihollisen puolelta kuului jatkuva lähtölaukausten kumina. (TS) 
199) Kun keskitys vaikeni, alkoi kiivas jalkaväkitulen rätinä ja pian erottui sen 
seasta pitkäveteistä huutoa. (TS) 
200) "Terijoelta kuului tykkien jyske", neljäs lisäsi. (ST) 

 

 

Sen lisäksi, kun nominaalistus on ekspressiiviverbin sijaan ammunta-tyyppinen, löytyy lauseesta 

usein jokin kuulua-verbin kaltainen predikaatti (201, 202, 203, 204). Tämä ohjaa tulkintaa 

ammunta-sanankin kohdalla kohti ampumisen äänimaailmaa. 

 

 

201) Vasemmalta kuului ammuntaa. (TS) 
202) Kauempaa edestä kuului ammuntaa koukkauskohdan toiselta puolelta. (TS) 
203) Etulinjasta kuului ammuntaa. (TS) 
204) Oikealla vain kuului ammuntaa mutta Lammion tilanneselostuksen mukaan 
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sen täytyi olla ensimmäisen joukkueen kaistalta. (TS) 
 
 

Jos ammunta-sanan liittämistä kuulua-verbiin halutaan motivoida, niin yksi syy voisi olla puhtaasti 

kerrontatekninen. Nominaalistusta käytetään tarinan tasolla oletettavasti eniten silloin, kun 

varsinainen ampumistapahtuma ei ole kuvattavissa lauseilmauksella, joka vaatii tarkemmin eri 

tapahtumaelementtien kuvaamista. Kuten edellä esitetyistäkin lauseista huomaa, tällaisissa 

tilanteissa ammunta havaitaan kuuloaistin kautta, jolloin ammunnan äänimaailma on korosteinen.  

Esimerkit 205, 206, 207 ja 208 valaisevat muita nominaalistus-tyypin ilmauksia. Kuten 

huomataan, ne ovat pitkälti samantapaisia kuin edellä käsitellyt. 

 

 

205) Kun lähtölaukausten kumu alkoi kuulua heidän edestään ja ensimmäiset 
kranaatit rysähdellä heidän takanaan, kuului pelon ja kiukun sekaisia huutoja: - - 
(TS) 
206) Juoksuhautaa syntyi monta metriä, sillä kaivamista kiihdytti edestä kuuluva 
tykkien jyske. (ST) 
207) Iltapäivällä kranaattien tulo väheni ja jo ennen pimeän tuloa loppui kokonaan. 
(ST) 
208) Salo kaatui, ja rätinän vaiettua kiirehtivät muut katsomaan. (TS) 

 

 

 

Seuraavaksi käsittelemme viimeistä ampumailmaustyyppiä eli onomatopoeettista tyyppiä. 
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5.2 Onomatopoeettinen tyyppi 

 
 
 
Onomatopoeettinen sana on sana, joka matkii äänneasullaan jotain ääntä (Ikola 1986: 115). 

Onomatopoeettinen tyyppi tarkoittaa tässä tutkimuksessa sellaista sanatason ampumisilmausta, joka  

jäljittelee ampumistapahtuman ääntä äänneasullaan.. 

Kyseessä on harvinainen ampumailmaustyyppi. Jo edellä on havaittu, että äänen rooli on 

ampumistapahtuman kielentämisessä todella korosteinen. Tämä ilmaustyyppi on pelkästään 

äänenvarassa. Taas voidaan sanoa, että onomatopoeettisen-tyypin luokittelu ampumisilmauksiin on 

vähintäänkin perusteluja vaativaa. On selvää, että ilmaustyyppi ei kuulu ampumisilmausten 

ytimeen. Kuitenkin näillä ilmauksilla on myös potentiaalinen mahdollisuus viitata ampumiseen. 

Esimerkit 209, 210 ja 211 osoittavat, mistä on kyse. 

 
209) "I 16 kaartaen vasemmalta, moottori ulvoen täysin kierrosluvuin, 
papapapapa... Sodan viimeiset ritarit, papapapa!" (TS) 
210) Prrrrrrrr . Pitkä ja intohimoinen konepistoolisarja katkaisi keskustelun. (TS) 
211) -- Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. (TS) 

 

 
Eli onomatopoeettisia sanoja asetetaan peräkkäin matkimaan ASEEN ääntä. Tällä tavalla kirjoittaja 

pyrkii tuomaan sodan äänimaailman lukijan ulottuville. Esimerkki 211 osoittaa tyypillisen tavan 

sotakirjallisuudessa. ASE korotetaan ikään kuin henkilöhahmon tasolle. ASEEN ääni kuvataan 

suoralla lainauksella samaan tapaan kuin romaanihenkilöiden dialogit yleensä. Tällainen 

innovatiivinen tapa esiintyy useita kertoja Tuntemattomassa sotilaassa. Tietenkin on hankala 

arvioida, mistä kerrontateknisesti erikoinen keino on peräisin. Kuitenkin voidaan sanoa, että se on 

edelleen osa sotakirjallisuuden traditiota, sillä yksi onomatopoeettinen ilmaustyyppi löytyy 

molemmista 1980-luvulla tehdyistäkin tämän aineiston romaaneista. 

Parhaiten onomatopoeettiseen tyyppiin pääsee sisälle esimerkkien kautta (212, 213, 214). 

 

212) Pam, pam, pam, pam. takoi torjuntakivääri neljä laukausta. (ST) 
213) Yhtäkkiä jäljessätulevat näkivät miten hän syöksähti maahan, ja samassa 
vinkaisi: Pi... piu... piuu...  (TS) 
214)  Pikakivääri ampui kertatulta, ja Hietanen arvasi sen venäläiseksi, sillä laukaus 
oli erilaatuinen ääneltään kuuluessaan piipunsuusta päin. Pa.ku.pa.ku.pa.ku. (TS) 
 
 

Aineistosta löytyy vielä yksi erikoinen ilmaus, jota ei voi kuitenkaan tulkita onomatopoeettiseksi 
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ampumisilmaukseksi. Paremminkin kyseessä on onomatopoeettisen ampumisilmauksen tuottamisen 

kuvaus (215). Eli romaanihenkilö lausuu  tässä esimerkissä onomatopoeettisen tyypin 

ampumisilmauksen.  

 

215) Asumaniemi tähtäili omalla konepistoolillaan puun runkoa. "Trrrt trrt trrrt...  
trrrt,  vyräytteli hän kielellään leikkien kuin pikkupoika.  (TS) 
 

 

Onomatopoeettisesta tyypistä ei ole enempää sanottavaa, koska sillä ei ole mitään alakategorioita. 

Se perustuu täysin ampumistapahtumaan tyypillisten äänten jäljittelyyn. 

 

 

Seuraavassa luvussa teen yhteenvedon tämän tutkimuksen tuloksista. 
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6. LOPUKSI 

 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoitus on ollut selvittää, millaisia ampumisilmauksia suomalaisessa 

sotakirjallisuudessa on käytetty. Koko tutkimuksen ajan tämä on ollut kaikkein tärkein tavoite. Muut 

tavoitteet ovat palvelleet tämän perustavoitteen toteutumista. Herätteenä tutkimukselle on toiminut 

se johtopäätös, johon sotakirjallisuutta lukiessa väistämättä on tullut: ampumistapahtumaa voidaan 

kuvata monin eri tavoin. Kuitenkaan perinteiset näkemykset semantiikasta eivät ole tarjonneet 

riittävästi työvälineitä ja selitysmalleja niiden havaintojen analysoimiseen, joita jo pelkästään 

sotakirjallisuutta kirjallisuutena lukiessaan on voinut osittain ehkä tiedostamattaankin tehdä. Tähän 

tarpeeseen kognitiivinen näkemys kielestä on tarjonnut valtavasti materiaalia. Vaikka kognitiivinen 

suuntaus ei vielä ole kehittänyt täysin laaja-alaista kieliteoriaa, on sen käytännöissä ja traditiossa 

paljon juuri tämän tutkimuskysymyksen ratkaisemiseen soveltuvia osa-alueita. 

Kognitiivisen semantiikan näkemys merkityksestä on juuri se ydin, joka mahdollistaa 

tämänkaltaisen tutkimusotteen. Kun asiantilan ja ilmauksen välinen suhde ei enää ole merkityksen 

mitta, vaan merkitykset nähdään konstruoituina käsitteellistyksinä, joita samastakin asiantilasta 

voidaan luoda useampia, puhutaan täysin eri tavalla joustavasta ja dynaamisesta 

merkityskäsityksestä kuin aikaisemmin on totuttu. Nämä ovat peruslähtökohtia kognitiiviselle 

semantiikalle, jonka käsitteistöön kuulu skeeman, kehyksen ja skriptin lisäksi monia muitakin 

hyödyllisiä käsitteitä. Pohjimmiltaan ne kaikki kumpuavat samasta lähteestä, kognitiivisen 

lingvistiikan merkityskeskeisestä suuntautumisesta. Oleellista on nimenomaan, että merkitykseen 

suuntautumisen ohella itse merkitys on myös määritelty uudella tavalla. 

Tässä tutkimuksessa ongelmana on ollut lähinnä se, miten luokitella erilaiset 

ampumisilmaukset. Toisaalta on pitänyt miettiä, miten tarkkaa analyysia tarvitaan. Olen tavoitellut 

sitä, että päätyypit erottuisivat toisistaan. Tyyppien alakategoriat on tuotu esille, mutta kovin pitkälle 

ei ole menty niiden analysoinnissa. Toisaalta siksi, että mielekkään tarkkuustason valinta on 

vaikeaa, toisaalta koska liiallinen atomistisuus saattaisi hämärtää isompaa kuvaa. Kognitiivisessa 

suuntauksessa on niin monia polkuja, että tästä eteenpäinkin olisi tämän aineiston puitteissa viljalti 

vaihtoehtoja. Sen lisäksi tämänkaltaisen tutkimuksen yleisemmät yhteydet voisivat olla 

tavoitettavissa useampien tapaustutkimusten kautta. Tässä tutkimuksessa ei sentään ole voitu mennä 

kovin pitkälle tulosten yleistämisessä laajemmin. Uskallan kuitenkin väittää, että tutkimuksen tulos 

on tämän aineiston romaanien lisäksi yleistettävissä suomalaista sotakirjallisuutta 

totuudenmukaisesti kuvaavaksi. 
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Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena pidän sitä, että ampumistapahtuman 

kielentämiseen on saatu valaistusta. On pystytty luokittelemaan näennäisen sekakoosteinen 

ampumisilmausaineisto riittävän selkeisiin luokkiin. Luokittelun ja tulkinnan taustalla olevaa 

semantiikkakäsitystä on myös perusteltu. Luokittelussa on ajoittain tuotu ilmi se, että kaikki luokan 

jäsenet eivät ole luokan ytimen edustajia. Luokista on myös kyetty tekemään tiettyjä yleistyksiä. 

Katson, että tutkimus on vastannut tutkimuskysymykseen tyydyttävällä tavalla. 

Itse tuloksista voidaan sanoa, että aineisto onnistuttiin jakamaan melko kivuttomasti 

seitsemään päätyyppiin. Nämä seitsemän päätyyppiä jaettiin muodollisten ominaisuuksien mukaan 

kahteen ryhmään. Tässä kohtaa lausetason tyypit osuvat hyvin luokitukseen, mutta sanatason 

ilmauksiksi luokitellut kaksi tyyppiä eivät kenties niin hyvin. Tutkimuksen pääpaino on selkeästi 

ollut lausetason tyypeissä, koska ne tarjoavat mielenkiintoisimpia näkökulmia ilmiöön. Sanatason 

ilmaukset eivät tarjonneet kovinkaan paljon kiinnostavia tuloksia. Halusin kuitenkin ottaa ne 

mukaan, koska tavoittelin kokonaiskuvaa sotakirjallisuuden ilmaustyypeistä. 

Perustapausten yleisyys aineistossa oli tietenkin odotettua, mutta on sanottava että 

harvinaisempia ilmaustyyppejä esiintyi ehkä sittenkin odotettua enemmän. Toki 

semantiikkanäkemyksen joustavuus on tässä tuonut luokitteluun paljon perustapausten ulkopuolista 

materiaalia. 

Itse tuloksissa osallistujajäsenten AMPUJA, ASE, AMMUS ja MAALI merkitys ilmausten 

muodostamisessa oli melko odotettua. Tästä myös lähdin liikkeelle aloittaessani, kun havaitsin 

subjektisanan merkityksen. Se mikä yllätti, oli ampumistapahtumaan liitetyn äänen korosteinen 

asema ilmauksissa. Ekspressiiviset verbit, ääneen perustuvat metaforat ja onomatopoeettinen 

jäljittely liittyvät suureen osaan ampumisilmauksia. Tällaista seikkaa en ennalta osannut hahmottaa 

tutkimusaineistoa arvioidessani. Sitä voidaan pitää tämän tutkimuksen yllättävimpänä tuloksena. 

Tämä tutkimus tarjoaa jäsennetyn esityksen ampumisilmauksista suomalaisessa 

sotakirjallisuudessa. Kognitiivisen lingvistiikan jatkuva kehitys ja monet suuntaukset takaavat sen, 

että tämänkaltaisille ja monille muille aineistoille pystytään jatkossa esittämään sellaisia 

kysymyksiä, joita vielä emme osaa niille esittää. 
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