
RUNOUS 



Lyriikka

• Runoja esitettiin alun perin laulaen, lyyralla 
säestäen jumalten kunniaksi.

• Vanhinta säilynyttä lyriikkaa on antiikin 
kreikkalainen runous.

• Lyriikan perusmuotona on pidetty keskus- eli 
keskeislyriikkaa,  jossa runon puhuja 
tarkkailee omia tunteitaan.



RUNO

• Sanoo pienessä tilassa paljon, on tiivis teksti.
• On runon minän puhetta.
• Viestii sanoillaan, äänneasullaan, rytmillään, 

toistoillaan, rakenteellaan – jopa 
välimerkeillään tai niiden puuttumisella.

• On usein monitulkintainen.
• Voi rikkoa yleiskielen sääntöjä, käyttää kieltä 

omalla tavallaan.



RUNON RAKENTEITA
• Säe: yksi runon rivi
• Säkeistö: koostuu säkeistä
• Soinnutus

- alkusointu: peräkkäisten sanojen alkuosat 
muistuttavat äänteellisesti toisiaan (esim. 
”Luettavat laulujansa / runojansa, rääpäleitä”, 
Lauri Viita)
- loppusointu eli riimi: kahden tai useamman 
säkeen loput sointuvat yhteen (”Mä taivalsin läpi 
tuulen ja tuiskun / nähdäkseni sun 
puuterihuiskun”, Juice Leskinen)



• Rytmi eli poljento: voi olla rauhallinen, kiivas, 
nopeatempoinen, iskevä jne.
- syntyy painollisten ja painottomien tavujen 
vaihtelusta (suomessa pääpaino 1. tavulla ja  toinen 
tavu on painoton, kolmannella on sivupaino)
- sanojen, lauseiden ja säkeiden pituudella on 
vaikutusta rytmiin

• Perinteisellä runolla runomitat, esim. kalevalamitta, 
modernilla runolla yleensä vapaa mitta

• Säkeenylitys: virke jatkuu säkeen yli toiseen 
säkeeseen.



• Runon puhuja eli runon minä on se, jonka 
puhetta runo on.

• Runon kuulija on se, jolle puhuja kohdistaa 
puheensa.

• Asennonvaihto: runon puhujan näkökulma  
vaihtuu esim. vakavasta pilailevaksi



• Kuvallisuus
- vertaus: kaksi asiaa rinnastetaan kuin-sanan avulla 
(”Kuu on kuin sirppi”)
- metafora: kaksi asiaa rinnastetaan ilman kuin-sanaa 
(”Kuun sirppi”)
- personifikaatio: elottoman olion tai ilmiön 
kuvaaminen elolliseksi (”Sade marssii järven poikki”, 
Pertti Nieminen)
- symbolit (vakiintuneet ja kirjoittajan luomat)
- allegoria: vertauskertomus (koko runo voi olla 
symbolinen)



• Sävy: puhujan suhtautumistapa aiheeseensa, 
itseensä tai kuulijaan
- voi olla vakava, iloinen, surullinen, leikillinen, 
ironinen jne.
- syntyy käytetyistä sanoista ja niiden 
käyttöyhteydestä, kontekstista
- äänteilläkin voi olla vaikutusta: takavokaalit a, o 
ja u ovat tummia, etuvokaalit ä, ö ja y sekä 
keskivokaalit i ja e saavat aikaan heleän 
vaikutelman (esim. ”Tuo oli tumma, maammon 
marja” ja ”Timotei, sinä keinuva heinä”) 
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