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Peruskäsitteet 

• Akkadissa suurin osa nomineista ja verbeistä koostuu 
kahdesta elementistä: 

 
1. Kolmesta juurikonsonantista eli radikaalista: R1 R2 R3 

2. Sanan hahmosta eli vartalokaavasta 

 

• Verbeillä on lisäksi vartalovokaali 

• Juuri kantaa sanan perusmerkityksen: rkb ’ratsastaa’ 

• Hahmo muodostaa johdoksia ja taivutusmuotoja (varas, 
varastettu, varastaa jne.) 

 

 



Esimerkkejä 

• Eri hahmoja on tapana kutsua radikaaleilla prs 

 

 

  

PRS-nimi HAHMO ESIMERKKI MERKITYS 

parās R1·a·R2·a·R3 rakābum ’ratsastaa’ (infinitiivi) 

pāris R1·ā·R2·i·R3 rākibum ’ratsastaja’ (akt. partisiippi) 

parrās R1·a·R2R2·ā·R3 rakkābum ’merimies’ (habituaali) * 

pars R1·a·R2·R3 rakbum ’ratsastaminen’ (verb. substantiivi) 

pitrus R1·it·R2·u·R3 ritkubum ’paritella’ (resiprok. infinitiivi) 

mapras ma·R1·a·R2·R3 narkabtum ’(sota)vaunut’ (teon väline, paikka) 

šupris šu·R1·R2·i·R3 šurkibum ’lastata (laivaa)’ (kaus. infinitiivi) ** 

*) joka ratsastaa koko ajan (veneellä tai laivalla)  

**) laittaa (jotakin) ratsastamaan (veneellä tai laivalla) 

 

• Tässä on vain osa erilaisista hahmoista. Kaikki hahmot eivät 
ole produktiivisia kaikkien juurten kanssa. 



Juuriin perustuvista nomineista 
lyhyesti 

• Muutamat substantiivit ovat jähmettyneitä, eikä näiden juuria 
voida johtaa edelleen: 
– kalbum ’koira’ < PS *kalb, šarrum ’kuningas’, uznum ’korva’ < PS *ʾuðn-, 

ummum ’äiti’ < PS *ʾimm- 

• Kaikki sumerilaiset lainasanat ovat jähmettyneitä; verbejä ei 
tiettävästi lainattu ollenkaan:  
– ṭuppum ’savitaulu’ < dub, kārum ’kauppapaikka, satama’ < kar 

• Ei voida muuntaa verbeiksi: *kullubum ’tehdä koiraksi’ 



Juuriin perustuvista nomineista 
lyhyesti 

• Muutamat substantiivit ovat jähmettyneitä, eikä näiden juuria 
voida johtaa edelleen: 
– kalbum ’koira’ < PS *kalb, šarrum ’kuningas’, uznum ’korva’ < PS *ʾuðn-, 

ummum ’äiti’ < PS *ʾimm- 

• Kaikki sumerilaiset lainasanat ovat jähmettyneitä; verbejä ei 
tiettävästi lainattu ollenkaan:  
– ṭuppum ’savitaulu’ < dub, kārum ’kauppapaikka, satama’ < kar 

• Ei voida muuntaa verbeiksi: *kullubum ’tehdä koiraksi’ 

• Useat substantiivit on kuitenkin johdettu verbeistä, kuten 
dajjānum ’tuomari’ < dânum ’tuomita’; narkabtum 
’sotavaunut’ < rakābum ’ratsastaa’; milkum ’ymmärrys, aie’ < 
malākum ’neuvoa’ 



Verbien kieliopilliset kategoriat 

• Akkadin verbit taipuvat 
– Persoonassa (1., 2., 3.) 

– Suvussa (maskuliini, feminiini) 

– Luvussa (yksikkö, duaali, monikko) 

– Kolmessa aikamuodossa (preesens, preteriti, perfekti) 

 



Verbien kieliopilliset kategoriat 

• Akkadin verbit taipuvat 
– Persoonassa (1., 2., 3.) 
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• Verbitaivutuksessa käytetään prefiksejä, suffikseja, infiksejä ja 
sirkumfiksejä 

 

 a-prus   i-p-ta-ras 

 pars-ā   i-prus-ū 



Vartalovokaali 

• Sanastoissa verbeistä annetaan näiden infinitiivi sekä 
vartalovokaalit  

 

 parāsum (a/u)  ’päättää; erottaa’ 

 maḫaṣum (a/a) ’lyödä’ 

 dabābum (u/u) ’puhua, keskustella’ 

 šarāqum (i/i)  ’varastaa’ 

 

 



Vartalovokaali 

• Sanastoissa verbeistä annetaan näiden infinitiivi sekä 
vartalovokaalit  

 

 parāsum (a/u)  ’päättää; erottaa’ 

 maḫaṣum (a/a) ’lyödä’ 

 dabābum (u/u) ’puhua, keskustella’ 

 šarāqum (i/i)  ’varastaa’ 

 

• Ensimmäistä vartalovokaalia käytetään preesensissä ja 
preteritissä ja toista preteritissä 

 



Tilastoja vartalovokaaleista 

http://www.ling.helsinki.fi/~asahala/verblist.html 

 

 



Vahvojen G-vartaloiden taivutus 

• G-vartalo (saks. Grundstamm) on akkadin verbien perusvartalo 

• Amerikkalaiset kutsuvat joskus B-vartaloksi (basic stem) 

 

 parāsum (a/u) 

 

 preesens parras  R1·a·R2R2·V1·R3 

 

 

 



Vahvojen G-vartaloiden taivutus 

• G-vartalo (saks. Grundstamm) on akkadin verbien perusvartalo 

• Amerikkalaiset kutsuvat joskus B-vartaloksi (basic stem) 

 

 parāsum (a/u) 

  

 preesens parras  R1·a·R2R2·V1·R3 

 preteriti prus  R1·R2·V2·R3 

 

 

 



Vahvojen G-vartaloiden taivutus 

• G-vartalo (saks. Grundstamm) on akkadin verbien perusvartalo 

• Amerikkalaiset kutsuvat joskus B-vartaloksi (basic stem) 

 

 parāsum (a/u) 

  

 preesens parras  R1·a·R2R2·V1·R3 

 preteriti prus  R1·R2·V2·R3 

 perfekti ptaras  R1·ta·R2·V1·R3 

 

 

 



Vahvojen G-vartaloiden taivutus 

• G-vartalo (saks. Grundstamm) on akkadin verbien perusvartalo 

• Amerikkalaiset kutsuvat joskus B-vartaloksi (basic stem) 

 

 parāsum (a/u) 

  

 preesens parras  R1·a·R2R2·V1·R3 

 preteriti prus  R1·R2·V2·R3 

 perfekti ptar(a)s R1·ta·R2·V1·R3 

 

• Huomaa, että synkopee toteutuu perfektivartalossa, mikäli tätä 
jossakin taivutusmuodossa seuraa vokaali! ptaras -> ptars+V 

 

 

 



Persoonataivutus 

Preesens Perfekti Preteriti 

y.1.p. aparras aptaras aprus a- ... 

y.2.p. mask. taparras taptaras taprus ta- ... 

y.2.p. fem. taparrasī taptarsī taprusī ta- ... -ī 

y.3.p. iparras iptaras iprus i- ... 

m.1.p. niparras niptaras niprus ni- ... 

m.2.p. taparrasā taptarsā taprusā ta- ... -ā  

m.3.p. mask. iparrasū iptarsū iprusū i- ... -ū 

m.3.p. fem. iparrasā iptarsā iprusā i- ... -ā 

• Tässä vaiheessa riittää kolmannen persoonan muodot. 



Preesensin merkityksistä 

• Preesens ilmaisee nykyhetkessä tai tulevaisuudessa 
tapahtuvia asioita 

 

 kaspam išarriq  ’hän varastaa hopean’ 

 wardī imaḫḫašū ’he (mask.) lyövät orjia’ 

 bēltum išallim  ’rouva voi hyvin’ 

 



Preteritin merkityksistä 

• Perfekti ilmaisee tyypillisesti mennyttä, hetkellistä tapahtumaa 
(punktuaali). 

 

 agâm ina rēšišu iškun  ’hän laittoi tiaran päähänsä’ 

 bītam ana kaspim iddin ’hän myi talon hopeasta’ 

  



Perfektin merkityksistä (1/2) 

• Perfekti ilmaisee yleensä tapahtumaa,  joka esitetään 
suhteessa johonkin toiseen tapahtumaan. 

 

 šumma awīlum kaspam ištariq ...  (perfekti) 

 ’jos mies on varastanut hopeaa/hopean’ 

 

  



Perfektin merkityksistä (1/2) 

• Perfekti ilmaisee yleensä tapahtumaa,  joka esitetään 
suhteessa johonkin toiseen tapahtumaan. 

 

 šumma awīlum kaspam ištariq ...   (perfekti) 

 ’jos mies on varastanut hopeaa/hopean’ 

 

 ... iddâk     (preesens) 

 ’hänet surmattakoon’ 

  



Perfektin merkityksistä (2/2) 

• Perfektiä ei kuitenkaan voi aina kääntää suomen perfektiksi 

 

 iktapdūma karsūssunu lemutta ...  (perfekti) 

 ’juoniteltuaan pahuus sisuksissaan ... ’ 

 

  

 



Perfektin merkityksistä (2/2) 

• Perfektiä ei kuitenkaan voi aina kääntää suomen perfektiksi 

 

 iktapdūma karsūssunu lemutta ...  (perfekti) 

 ’juoniteltuaan pahuus sisuksissaan ... ’ 

 

 ana Tiāmat ummišunu šunu izzakrū  (perfekti) 

 ’... äidilleen, Tiamatille he sanoivat ...’ 



Assimilaatioita (1/2) 

• Jos verbin ensimmäinen radikaali on /d s ṣ ṭ z/, perfektin 
tunnus -ta- assimiloituu tähän. 

 

 *idtabub > iddabub  ’hän on puhunut’ 

 *iṣtabat > iṣṣabat  ’hän on vanginnut’ 

 *iztakarū > izzakrū  ’he ovat lausuneet’ 



Assimilaatioita (2/2) 

• Radikaali /n/ assimiloituu tavun lopussa sitä seuraavaan 
konsonanttiin. 

 

 *intakis > ittakis  ’hän on leikannut’ 

 *indin  > iddin   ’hän antoi’ 

 *intadin > ittadin  ’hän on antanut’ 

 



E-värittyminen 

• Muinaisbabyloniassa radikaalit /r/ ja /ḫ/ saattavat värittää 
vokaalin /a/ vokaaliksi /e/ 

 

 Oakk. qarābum OB qerēbum ’lähestyä’ 

 Oakk. šabārum OB šebērum ’rikkoa, murtaa’ 

 

  



E-värittyminen 

• Muinaisbabyloniassa radikaalit /r/ ja /ḫ/ saattavat värittää 
vokaalin /a/ vokaaliksi /e/ 

 

 Oakk. qarābum OB qerēbum ’lähestyä’ 

 Oakk. šabārum OB šebērum ’rikkoa, murtaa’ 

 

 Preesens  išebbir, išebber 

 Preteriti  išbir, išber 

 Preteriti  ištebir, išteber 


