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Tiit-Rein Viitso on virolaisen fonologian suunnannäyttäjä 1960-luvulta alkaen. Viron lisäksi 

hän on ollut opiskeluajoistaan asti kiinnostunut myös sen sukukielistä. Viitson ensimmäinen 

artikkeli (1961) käsitteli vatjan fonologiaa ja hän teki kandidaatinväitöskirjansa vepsästä 

(1966). Laajassa filologian tohtorin väitöskirjassaan (1982) hän esitti vertailevan analyysin 

liivin, viron, vatjan ja vepsän äännejärjestelmistä. Hän on tutkinut myös etäsukukieliä, esim. 

saamen kielten, nenetsin ja hantin vokaalistoa, sekä rekonstruoinut itämerensuomen ja 

uralilaisen alkukielen rakennetta. (Ks. Viitso 2008.)  

Viitso on fonologi, joka on ollut jatkuvasti kiinnostunut myös fonetiikasta, kielen 

äännesysteemin akustisen olemuksen selvittämisestä. Hänen tunnetuin akustisen fonetiikan 

tutkimuksensa on Hille Pajupuun kanssa julkaistu laaja artikkeli liivin kielen diftongeista ja 

triftongeista (1986). Liivin kielen harvinaiset äänneilmiöt, mm. mutkikkaat 

vokaaliyhdistelmät, katkointonaatio ja muut prosodiset vastakohdat ovat olleet hänelle 

tärkeitä tutkimuskohteita.  

Viitson mielenkiinnon keskipisteessä on pysynyt suomalais-ugrilaisten kielten sanaprosodia.  

Hän on toiminut Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten prosodian projekteissa 

johtavana asiantuntijana. Tässä roolissa hän on hahmottanut eri kieliä varten olennaisia 

tutkimuskysymyksiä ja laatinut niiden selvittämiseksi testilauseita. 

Tiit-Rein Viitso on ollut virolaisen empiirisen fonologian koulukunnan perustaja. Hän on 

opettanut nuorille foneetikoille kielen järjestelmällisyyttä, ääntämyksen vaihtelujen takana 

olevan systeemin näkemistä. Monet hänen opiskelijoistaan ovat väitelleet tohtoreiksi ja 

jatkaneet tämän jälkeen itsenäisen tutkijan uraa. 

Esitelmässämme teemme katsauksen v. 2018 maaliskuussa 80 vuotta täyttäneen Tiit-Rein 

Viitson fonologisiin ja foneettisiin tutkimuksiin sekä luonnehdimme niiden keskeisiä tuloksia.    
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