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Tutkimuksessa tarkastellaan nimimallien vaikutusta Asikkalan kunnan alueella sijaitse-

viin maankohoumien nimiin. Tutkimusaineisto (1756 nimeä) on koottu Nimiarkiston 

Asikkalan pitäjänkokoelman nimilipuista. Ensinnäkin tutkimuksessa selvitetään nimissä 

perusosina esiintyvien appellatiivien merkityksiä tarkastelemalla nimilipuissa olevia  

nimien tarkoitteiden määritelmiä sekä tarkoitteiden ominaisuuksia karttojen avulla. Tar-

koituksena on selvittää, missä määrin paikkojen luokittelu eri appellatiiveilla perustuu 

paikan ominaisuuksien kuvailuun ja missä määrin nimimalleihin. Toiseksi tutkimukses-

sa tarkastellaan nimien toistumista ja aineiston yleisimpien nimien tarkoitteiden sijain-

tia. Tarkoituksena on selvittää, miten nimimallit ovat vaikuttaneet näihin seikkoihin. 

Tutkimus osoittaa, että nimimallit vaikuttavat suuresti paikkojen nimeämiseen. 

Appellatiivien ja niiden tarkoitteiden ominaisuuksien tarkastelun perusteella eri appella-

tiiveilla luokitellaan ominaisuuksiltaan tietynlaisia kohoumia. Kuitenkin yli puo lissa 

aineiston nimistä on peruosana mäki, vaikka usein jokin toinen appellatiivi kuvaisi tar-

koitteen ominaisuuksia paremmin. Tällainen paikkojen luokittelu on malliin perustuvaa, 

sillä mäki on prototyyppisin perusosa maankohoumien nimissä ja merkitykseltään neut-

raali. Joidenkin aineistoissa usein toistuvien nimien tarkoitteet keskittyvät tietyille alu-

eille. Lyhyimmillään kahden samannimisen tarkoitteen välinen etäisyys on noin puoli 

kilometriä, jolloin nimen yksilöivä funktio joutuu koetukselle. Nimimallien vaikutuk-

sesta useita paikkoja on nimetty saman nimeämisperusteen mukaan kohouman lajista 

riippumatta. 

 

Avainsanat: nimistöntutkimus, maankohoumien nimet, Asikkala, nimimallit 
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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaineisto 

 

Paikannimiä kohdatessa tulee usein pohtineeksi sitä, mistä nimet ovat peräisin ja 

miksi joku paikka on nimetty tietyllä nimellä. Nimien taustoilla olevat syyt askar-

ruttavat erityisesti sen vuoksi, että nimet ovat vahvasti motivoituja ilmaisuja: har-

valle paikalle on annettu nimi sattumanvaraisesti. Jokaisella kielenkäyttäjällä on 

kyky nimetä asioita, ja kielenoppimisen ohella opitaan myös lähiympäristön pai-

kannimet. Samalla kielenoppijalle kehittyy kyky muodostaa itse eri paikoille sel-

laisia nimiä, jotka koostuvat systeemin ja nimenkäyttäjäyhteisön hyväksymistä 

elementeistä. Nimien muodostaminen onkin oikeastaan jo syntyjään melko analo-

gista eli malleihin perustuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia nimiä muodostetta-

essa ihmisellä on tietoa jo olemassa olevista nimistä ja nämä nimet toimivat ni-

menmuodostuksen malleina (ks. Nimistöntutkimuksen terminologia, tästä lähtien 

NTTN).  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen, missä määrin nimimallit ovat 

vaikuttaneet paikannimistöön ja miten tämä vaikutus näkyy nimissä. Tutkimuksen 

kohteena ovat Asikkalan kunnan alueella sijaitsevat maankohoumien (mäet, kalli-

ot, vuoret, harjut) nimet. Tärkein syy siihen, että valitsin Asikkalan nimistön tut-

kimukseni kohteeksi on se, että olen itse syntyjäni paikkakuntalainen ja myös su-

kuni on lähtöisin sieltä. Tätä kautta minulla on paikallistuntemusta alueesta, sen 

nimistöstä ja historiasta. Asikkala on luonnonmuodostukseltaan mielenkiintoista 

aluetta maankohoumien nimiin kohdistuvan tutkimuksen näkökulmasta, sillä alu-

eella on runsaasti jääkaudelta peräisin olevia harjumuodostelmia. Tämän perus-

teella on oletettavaa, että Asikkalassa on nimetty paljon maankohoumia ja nimissä 

esiintyy myös paljon variaatiota. Maankohoumien nimet ovat kiinnostavia siinä-

kin mielessä, että niin sanotut maastonimet ovat usein iältään vanhempia kuin 

esimerkiksi ihmisen tekemien tai muokkaamien paikkojen nimet (esimerkiksi vil-

jelysten nimet, asutusnimet, tiennimet), jolloin nimissä näkyy enemmän alueen 

aikaisempaa kulttuuria ja kieltä, kuten esimerkiksi pyynti- ja eräkulttuuriin liitty-

vää sanastoa sekä alueella puhuttua murretta (ks. Kiviniemi 1990: 36 – 43). Lisäk-
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si maastonimiä voi pitää spontaanimpien nimeämisprosessien tuotoksina verrattu-

na ihmisten muokkaamien paikkojen nimiin, jotka ovat usein virallista käyttöä 

varten muodostettuja harkinnaisnimiä (ks. NTTN).  

 

Tutkimusaineistoni (1756 nimeä) olen koonnut Kotimaisten kielten tutkimuskes-

kuksen Nimiarkiston (NA) paikannimikokoelmasta. Tähän kuuluvassa Asikkalan 

pitäjänkokoelmassa on lähes 11 000 nimilippua  (Kotimaisten kielten tutkimuskes-

kus, suomenkielisten paikannimien lippuluvut). Suurin osa Asikkalan paikanni-

mistä on kerätty vuosina 1966 – 1972. Omaan aineistooni sisältyvät nimet ovat 

keränneet Tuija Ahola (myöhemmin Niemelä), Leena Keto, Mervi Laine, Kaija 

Metsä-Heikkilä ja Tarmo Salonen. Aineistossani on myös muutamia nimiä, jotka 

ovat tulleet pitäjänkokoelmaan vuonna 1966 järjestettyyn Suur-Hollolan kotiseu-

tuliiton keruukilpailuun osallistuneilta Jalmari Maunulalta ja Pentti Riihelältä. 

Aineiston olen koonnut käymällä systemaattisesti läpi kaikki Asikkalaa 

koskevat nimiliput. Näihin on merkitty nimen kirjakielistetty hakuasu, nimen 

murreasu, nimen tarkoitteen sijainti ja selite, jossa määritellään nimen tarkoite, 

selvitetään nimen syntyä, selitetään nimessä esiintyvien appellatiivien merkityksiä 

sekä selvitetään nimen yhteydet muihin paikannimiin (ks. Itkonen 1964: 30 – 41). 

Suurin osa maankohoumien nimistä on ollut helppo löytää nimen hakuasun perus-

osan perusteella (esimerkiksi Aittamäki, Ehtolanharju), mutta osa nimistä on löy-

tynyt jonkun muunlajisen paikan nimilipusta. Tällöin nimi on ollut niin sanottu 

liitynnäinen (ks. 3.1). Esimerkiksi nimi Haisevalähteenmäki löytyi Haisevalähde-

nimisen suon nimilipusta. Kaikkien nimilippujen läpikäyminen on ollut tarpeellis-

ta myös siitä syystä, että näennäisesti jonkin toisen paikan nimi onkin maanko-

houman nimi (esimerkiksi Pihlajametsä) (ks. 4.6). 

Aineistooni olen ottanut mukaan varsinaisten maankohoumien nimien lisäk-

si rinteiden, törmien, äyräiden, jyrkänteiden ja maantiemäkien nimet, sillä nämä 

paikat käsitetään yleensä ennemmin kohoumiksi kuin laskeumiksi. Tällaisten 

paikkojen nimissä olevat perusosat esiintyvät usein myös varsinaisten maanko-

houmien nimissä (ks. Kiviniemi 1990: 69). Sen sijaan esimerkiksi kivet, louhikot, 

luodot ja saaret olen jättänyt aineiston ulkopuolelle, vaikka näistäkin toisaalta jot-

kut voisi käsittää myös maankohoumiksi. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimukseni päätavoitteena on selvittää nimimallien vaikutusta Asikkalan 

maankohoumien nimiin eli toisin sanoen sitä, missä määrin maankohoumien ni-

met ovat analogisen nimeämiseen perustuvia. Tähän kysymykseen lähden etsi-

mään vastausta kahdesta suunnasta: 

 

1) Maankohoumien nimissä perusosina olevat paikkaa luokittelevat 

appellatiivit: Mikä on kunkin aineistossa esiintyvän appellatiivin 

merkitys sen tarkoitteen määrittelyn ja paikan mitattavien ominai-

suuksien tarkastelun perusteella ja onko paikan luokittelu ollut 

puhtaasti paikan ominaispiirteisiin perustuvaa vai onko se perustu-

nut enemmänkin nimimalleihin? (Luku 4) 

 

2) Nimien toistuminen: Mitkä nimet Asikkalassa toistuvat useimmi-

ten, missä saman nimen tarkoitteet sijaitsevat maantieteellisesti ja 

millainen on mahdollisten nimimallien vaikutus edellä mainittuihin 

seikkoihin? (Luku 5) 

 

Ensimmäiseksi kiinnitän huomiota yhdysnimien perusosina oleviin maanko-

houmia luokitteleviin appellatiiveihin (esimerkiksi Niini/mäki, Rampsin/vuori, 

Muna/kukkula1). Ensinnäkin selvitän, mitä eri appellatiiveja Asikkalan maanko-

houmien nimissä esiintyy ja kuinka usein. Seuraavaksi tarkastelen sitä, miksi jo-

kin tietty kohouma on luokiteltu tietyllä appellatiivilla. Tämän tarkastelun tavoit-

teena on selvittää, millaisiksi appellatiivien merkitykset ovat Asikkalan alueella 

muodostuneet. Tätä tarkastelua motivoi Kiviniemen (1990: 44 – 45) tekemä huo-

mio siitä, että paikkoja luokittelevien appellatiivien käytössä on aina alueellista ja 

yksilöllistä vaihtelua, vaikkakin sanojen merkitys voidaan yleensä määrittää tar-

koitteille ominaisimpien piirteiden (stereotyyppien) tai tyypillisten tarkoitteiden 

(prototyyppien) perusteella melko hyvin. Tämän näkemyksen mukaan appellatii-
                                                 
1 Kaikki työssäni esiintyvät maankohoumien nimet ovat omasta aineistostani. Muiden esimerkki-
tapauksien kohdalla mainitsen lähteen. 
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vien merkitykset ainakin jossain suhteissa riippuisivat kielenkäyttäjän elinympä-

ristöstä, kuten esimerkiksi se, kuinka korkeita paikkoja on nimetty vuoriksi tai 

millaisia paikkoja ovat kukkuloiden tarkoitteet. Paikan laji on selvitettävissä kol-

men eri lähteen kautta. Näitä ovat nimenantajien tekemät luokittelut paikan lajista 

(nimien perusosat), nimenkäyttäjien ja nimioppaiden selityksiin perustuvat määri-

telmät nimen tarkoitteista (paikannimikokoelman nimiliput) sekä maastokarttojen 

antamat tiedot paikan ominaisuuksista (ks. Kiviniemi 1990: 50). Näitä kaikkia 

hyödynnän selvittäessäni sitä, millaisia paikkoja on luokiteltu milläkin appellatii-

villa. Tässä kohtaa nousee esiin kysymys nimimallien vaikutuksesta appellatiivien 

valintaan: kuvaavatko nimen perusosina olevat appellatiivit entiteetiltään tietyn-

laisia paikkoja vai onko luokittelu ollut enemmänkin malliin perustuvaa etenkin 

sellaisissa tapauksissa, joissa paikkaa luokittelevan appellatiivin stereotyyppinen 

merkitys, nimen tarkoitteen määrittelyt ja mitattavat ominaisuudet eivät vastaa 

toisiaan?  

Toiseksi tarkastelen tiettyjen maankohoumien nimien toistumista aineistos-

sa. Ensinnäkin selvitän, mitkä ovat kunkin maankohoumatyyp in yleisimmät nimet 

Asikkalassa, ja vertailen tuloksia koko maan paikannimistöstä laaditun vastaavan 

selvityksen tuloksiin. Tämän jälkeen kiinnitän tarkemmin huomiota oman aineis-

toni yleisimpiin nimiin ja niiden tarkoitteiden sijaintiin. Sijaitsevatko jonkin ni-

men tarkoitteet jollakin tietyllä alueella vai tasaisemmin koko Asikkalassa? Mitkä 

syyt ovat mahdollisten nimitihentymien taustalla? Kuinka lähellä samannimiset 

paikat voivat sijaita toisistaan? Nämä kaikki kysymykset kytkeytyvät laajempaan 

kysymykseen nimimallien vaikutuksesta paikkojen nimeämiseen: Näkyykö eri-

laisten nimimallien vaikutus siinä, millaiset nimet ovat Asikkalan alueella ylei-

simpiä? Voidaanko jotkin usein toistuvat nimet osoittaa malliin perustuviksi? 

Lisäksi kiinnitän huomiota myös sellaisiin nimiin, joissa ei ole ollenkaan 

maankohoumia luokittelevaa appellatiivia perusosana (esimerkiksi Sokeritoppa, 

Multamättäänmaa). Vaikkakaan tutkimuksen varsinaisena tarkoituksena ei ole 

nimien taustojen selvittäminen, kiinnitän joidenkin nimien kohdalla huomiota 

myös tähän.  
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1.3 Aiempi tutkimus 

 

Fennistisen tutkimuksen alueella työni sijoittuu nimistöntutkimuksen eli onomas-

tiikan piiriin, joka jakautuu henkilönnimien eli antroponyymien ja paikannimien 

eli toponyymien tutkimukseen. Suomalaisessa nimistöntutkimuksessa oli aluksi 

vallalla etymologinen tutkimussuuntaus, jossa keskityttiin nimien alkuperän sel-

vittelyyn. Nimien etymologisoinnin jäätyä syrjemmälle on sen sijaan pyritty ra-

kentamaan kokonaiskuvaa suomalaisesta paikannimistöstä muun muassa selvitte-

lemällä nimien ja nimisysteemien rakennetta sekä nimenantoperusteita ja niiden 

semanttista luokittelua. 1990- luvulta lähtien on tutkimuksessa voimistunut pai-

kannimien sosio-onomastinen tutkimus, jossa huomio kiinnitetään nimien käyt-

töön, niiden vaihteluun, variaatioon ja muuttumiseen. (Ks. Ainiala – Pitkänen 

2002: 5 - 24.) Edellä esitetyistä tutkimussuuntauksista tämä tutkimus ottaa osaa 

lähinnä nimistön kokonaiskuvan muodostukseen. Kuitenkin tutkimuksessa kiinni-

tetään myös jonkin verran huomiota nimien vaihteluun ja variaatioon sekä ni-

menantaja ja -käyttäjäyhteisön näkökulmaan. Sen sijaan nimien alkuperän selvit-

tely jää tässä tutkimuksessa vähemmälle.  

Pelkästään maankohoumien nimiin keskittyvää laajempaa tutkimusta ei ole 

tehty, mutta aihetta käsitteleviä pro gradu -tutkielmia on kymmenkunta, joista 

kaksi on tehty Asikkalan lähellä sijaitsevien paikkakuntien nimistöstä. Sekä Mar-

jukka Laapotin Lahden kaupungin maankohoumien nimet (1993) että Katariina 

Rouvalan Lammin maankohoumien nimet (1992) keskittyvät lähinnä nimien ra-

kenteen, sisällön ja nimeämisperusteiden selvittämiseen. Nämä tutkimukset anta-

vat omalle tutkimukselleni vertailukohdan lähinnä siinä, millaisilla appellatiiveilla 

maankohoumia on luokiteltu ja kuinka usein kukin appellatiivi tutkimuksien ai-

neistoissa esiintyy. Maankohoumia luokittelevien appellatiivien merkityksiä on 

selvitellyt oman tutkimukseni tapaan mutta suppeammin Tuula Käyhkö pro gradu 

-tutkielmassaan Urjalan maankohoumien nimet  (1974). Oman tutkimukseni kan-

nalta mielenkiintoisin on osuus, jossa Käyhkö on tarkastellut mäkien, kallioiden ja 

vuorten tarkoitteiden korkeutta, pinta-alaa ja jyrkkyyttä. On mielenkiintoista tar-

kastella, kuinka erilaisia tai samanlaisia oman tutkimukseni tulokset ovat Käyh-

kön tuloksiin verrattuna. 



  6 
 

Asikkalan paikannimistöä koskevia tutkimuksia on tehty useampia. Terhi 

Ainialan väitöskirja Muuttuva paikannimistö (1997) käsittelee nimistön muuttu-

mista kahdessa kylässä, joista toinen on Asikkalassa sijaitseva Kurhila. Samaa 

aihetta Ainiala on käsitellyt myös pro gradu -tutkielmassaan ja lisensiaatintyös-

sään.  (Ks. Ainiala 1997: 11, 13.) Lisäksi Asikkalan nimistöstä on tehty kaksi pro 

gradu -tutkielmaa: Tuija Niemelän Vesijärven nimistöä (1980) ja Tarmo Salosen 

Asikkalan järvien ja lampien nimet (1968). Näitä tutkielmia en ole hyödyntänyt 

omassa tutkimuksessani. 

Laajiten paikkoja luokittelevia appellatiiveja on käsitellyt suomalaisessa 

nimistöntutkimuksessa Eero Kiviniemen teos Perustietoa paikannimistä (1990). 

Siinä Kiviniemi ensinnäkin listaa useita eri paikkoja luokittelevia appellatiiveja ja 

luokittelee ne merkityksien perusteella eri ryhmiin. Toiseksi Kiviniemi on selvit-

tänyt eri appellatiivien yleisyyttä paikannimien perusosina sekä eri paikkojen ylei-

simpiä nimiä ja yleisimpiä nimien määriteosia. Nämä selvitykset ovat hyvä vertai-

lukohta tarkastellessani maankohoumia luokittelevien appellatiivien sekä eri 

maankohoumien nimien esiintymistä omassa aineistossani. 

Suomalaisessa nimistöntutkimuksessa käsite analoginen eli mallin mukai-

nen nimeäminen tai nimi nousi esiin ensimmäisen kerran Eero Kiviniemen väitös-

kirjassa Suomen partisiippinimistöä. Ensimmäisen partisiipin sisältävät henkilön- 

ja paikannimet  (1971). Ensimmäisen partisiipin sisältävistä paikannimistä lähes 

puolet osoittautui jo olemassa olleiden, samantyyppisten ja samakantaisten nimien 

kautta syntyneiksi. Nimenmuodostuksen mallisidonnaisuutta Kiviniemi tarkaste-

lee myös teoksessaan Väärät vedet (1977), jossa hän tutkii väärää muotoa ilmai-

sevien vedenkokoumien nimien perustumista nimeämismalleihin. Viimeaikaisista 

tutkimuksista oman työni kannalta mielenkiintoinen on Antti Leinon väitöskirja 

On Toponymic Constructions. As an Alternative to Naming Patterns in Describing 

Finnish Lake Names (2007), jossa Leino tutkii vesistönimien mallisidonnaisuutta 

kognitiivisen kielitieteen ja konstruktiokieliopin kontekstissa. Tutkimuksessa on 

selvitetty sekä eri että samojen nimien yhteisesiintymisen todennäköisyyttä ja sitä, 

kuinka lähellä nimien tarkoitteet toisistaan sijaitsevat. On mielenkiintoista tarkas-

tella, onko samojen maankohoumien nimien esiintymisessä Asikkalan alueella 
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samanlaisia piirteitä kuin karttojen vesistönimien esiintymisessä koko Suomen 

alueella. 
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2 TUTKIMUSALUE 

 

 

2.1 Asikkala kunta ja alueen luonnonmuodostus 

 

Asikkala on mainittu ensimmäisen kerran alueellisena kokonaisuutena vuonna 

1443, jolloin käräjillä vahvistettiin Asikkalan ja Sysmän rajat. Asikkalan kunta on 

perustettu vuonna 1848. (Blomsted 1981: 13.) Kunta kuuluu nykyisen läänijaon 

mukaan Etelä-Suomen lääniin ja Päijät-Hämeen maakuntaan. Sen naapurikuntia 

ovat Sysmä, Padasjoki, Lammi, Hämeenkoski, Hollolla, Nastola ja Heinola. Asik-

kalan kunnan alueen pinta-ala on 756,14 neliökilometriä, josta vesialuetta on 

192,29 neliökilometriä eli 25 prosenttia koko kunnan pinta-alasta. 31.12.2005 

Kunnan asukasluku oli 8560. (Asikkalan kunta, info.) Asikkalaan kuuluvat seu-

raavat 24 maakirjakylää: Anianpelto, Asikkala, Hillilä, Iso-Äiniö, Joenniemi, 

Kalkkinen, Keltaniemi, Kopsuo, Kurhila, Muikkula, Myllykselä, Paakkola, Pulk-

kila, Pätiälä, Reivilä, Riihilahti, Salo, Särkijärvi, Urajärvi, Vehkoo, Vesivehmaa, 

Viitaila, Vähimaa ja Vähä-Äiniö (Blomsted 1981: 31). Asikkalan kuntakeskus on 

nimeltään Vääksy, jonne nykyisin ovat keskittyneet sekä asutus että suurin osa 

palveluista. 
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KUVA 1. Asikkalan kunta 

 
 

 
 

 Maankohoumien nimien tutkimisen kanna lta Asikkala on otollinen kohde, sillä 

alueella on paljon kallioita ja se on Päijät-Hämeen runsasharjuisimpia kuntia 

(Asikkalan kunta, geologiset tunnuspiirteet). Harjumuodostumien pinta-ala on 

kunnan alueella noin 3870 hehtaaria, mikä on noin seitsemän prosenttia koko 

kunnan pinta-alasta (Asikkalan kunnan maisemaselvitys maa-aineisten ottamista 

varten 1983: 6). Maisemassa on nähtävissä jäänteitä jääkaudesta, sillä alueen läpi 

kulkee niin sanottu toinen Salpausselkä, joka on syntynyt mannerjäätikön perään-

tymisen hidastumis- tai pysähtymisvaiheessa. Toinen Salpausselkä kohoaa kor-

keimmillaan noin 158 metrin tasolle merenpinnasta ja on länteen Pulkkilanharjul-

le mentäessä noin 8 kilometrin pituinen ja 1 kilometrin levyinen. Tällä välillä sii-

nä on paljon erilaisia pien- ja suurmuotoja, muinaisrantoja ja suppia. Itään päin 

mentäessä reunamuodostuman korkeimmat kohdat ovat noin 155 metriä meren-

pinnasta, ja se on leveydeltään 500 metristä 1000 metriin. Tällä alueella tyypillisiä 

ovat muodostuman suuntaiset moreeniselänteet, ja Urajärvellä Hyrtiälänkankaalla 
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reunamuodostuma leviää laajaksi jäätikköjokien kasaamaksi deltaksi eli suistoker-

rostumaksi.  (Ks. Asikkalan kunnan maisemaselvitys  maa-aineisten ottamista var-

ten 1983: 9 – 10, Salpausselkä ja jääkaudet 1994: 38 – 41.) Lisäksi eri alueilla 

kuntaa kulkee lukuisia pitkittäisharjuja, jotka ovat syntyneet noin 10 000 vuotta 

sitten, kun jäätikköjoet ovat kuljettaneet mannerjäätikön sulamisajan vesiä (Asik-

kalan kunnan maisemaselvitys maa-aineisten ottamista varten 1983: 6). 

Kunnan alueella sijaitsee kolme suurempaa järveä. Etelässä sijaitsevan Vesi-

järven pinta on 81,4 metrin tasolla merenpinnasta ja pohjoisessa sijaitsevan Päi-

jänteen puolestaan 78,3 metrin tasolla. Itäisessä Asikkalassa Päijänne kohtaa 

Ruotsalaisen, jonka pinta on 77,5 metrin tasolla merenpinnasta. 

 

2.2 Asikkalan murre ja sen näkyminen maankohoumien nimissä 

 

Asikkalan pitäjän murre kuuluu hämäläismurteiden kaakkoishämäläiseen ryh-

mään, jonka Eeva Lindèn (1942: xi) jaottelee murrepiirteiden perusteella Hollo-

lan, Porvoon ja Iitin ryhmiin. Tämä jaon mukaan Asikkalan murre kuuluu Padas-

joen, Lammin, Kosken, Heinolan, Nastolan, Kärkölän sekä Orimattilan lisäksi 

Hollolan ryhmään. Ryhmän murteissa on monia sekä länsi- ja hämäläismurteille 

että itämurteille ominaisia piirteitä, sillä ryhmän pitäjät sijaitsevat länsi- ja itämur-

teiden välisen rajan läheisyydessä. Monet varhemmin käytössä olleet murrepiir-

teet ovat näkyvissä myös nykyään käytössä olevassa paikannimistössä. 

  Hämäläismurteissa on varhemmin yleiskielen d:n vastineena ollut l tai r 

(Lindén 1942: 72), joista lähinnä l on esiintynyt Asikkalan alueella. Esimerkiksi 

maankohoumien nimien määriteosana on useaan kertaan salin (esimerkiksi Salin-

mäki), jonka yleiskielinen vastine on sadin. Toisinaan tämä murrepiirre saattaa 

hämärtää myös nimen alkuperän: esimerkiksi nimen Hiilenmäki genetiivimuotoi-

sen määriteosan kantana voi olla sekä hiili (:hiilen) että hiisi (: hiiden). Vaikka 

Kaakkois-Hämeessä tr-yhtymän t on tavallisesti vokaalistunut (putro ~ puuro), 

sanoista aura ja teeri käytetään muotoja, joissa tr-yhtymää vastaa rr (esimerkiksi 

Terrimäki) etenkin Hollolan ryhmään kuuluvissa murteissa (Lindén 1942: 27 – 

28). Usein hämäläismurteissa yleiskielen ts:n vastineena on vaihtelematon tt 
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(Lindén 1942: 19). Tämä piirre tulee esille myös muutamien nimien murteellisissa 

muodoissa (esimerkiksi mettäpellonkallijo, ottankallijo). 

  Itämurteiden vaikutus Asikkalassa tulee hyvin esille uo, ie ja yö -diftongien 

avartumisessa. Länsi-Suomessa nämä diftongit ovat avartuneet selvästi (nuari, 

viaras, tyämiäs), kun taas kirjakielen omaksumat nuori, vieras ja työmies edusta-

vat Itä-Suomen kantaa. Asikkalan murre jää diftongien avartumisen itärajan taak-

se, vaikkakin siitä on tavattu avartuneita diftongeja. Kaakkoishämäläiset murteet 

horjuvat kyseisen piirteen osalta muutenkin. (Lindén 1944: 14 – 16). Nimilipuissa 

nimien murteellisiksi asuiksi ei poikkeuksia lukuun ottamatta ole merkitty tällaisia 

avartuneita diftongeja. Esimerkiksi appellatiivit vuori ja vieru ovat nimien mur-

teellisissakin asuissa vuor ja vieru. Aineistossa on kuitenkin muutama nimi, joiden 

murteelliseksi asuksi merkitty vuår viittaisi heikohkoon avartuneisuuteen. 

  Kaakkoishämäläisillä murteilla on myös sellaisia tyypillisiä piirteitä, jotka 

eivät ole yhtä yleisiä muissa hämäläisissä murreryhmissä. Erona muihin hämä-

läismurteisiin painottoman tavun i- loppuisen diftongin jälkikomponentti on yleen-

sä säilynyt (Lindén 1944: 40 – 42). Aineistoni nimille on merkitty esimerkiksi 

sellaisia murteellisia asuja kuin aitantakuimäk, tuokolaisemmäk ja punaikallio. 

Etenkin Hollolan ryhmän murteille on aiemmin ollut tyypillistä pitkien vokaalien 

diftongiutuminen (esim. nimien murteelliset asut pärlähtiemmäk, korkiemmäk, 

kivisenäyriämmäk  ). Diftongiutuminen on kuitenkin hävinnyt jo jonkin aikaa sit-

ten ja muuttunut yleishämäläiseen muotoon (esimerkiksi kukonkor-

kie>kukonkorkee). (Lindén 1944: 14 – 26.) 

Kaakkoismurteille ominaiset piirteet näkyvät myös nimien perusosina esiin-

tyvissä appellatiiveissa. Nimien murteellisissa asuissa usein appellatiivin painot-

toman tavun viimeinen vokaali jää pois yksikon nominatiivimuodosta (mäk, vuor, 

kiü ’kivi’). Lindènin (1944: 101) mukaan tämä on piirre, joka on erottanut Kaak-

kois-Hämeen murteet läntisistä naapurimurteistaan, joissa i yleensä on säilynyt. 

Tosin oman aineistoni nimillä on myös sellaisia murteellisia asuja, joissa loppu-i 

on säilynyt. Myös -inen-loppuisista yksikön nominatiivimuodoista on kadonnut 

sekä loppu-n että sitä edeltänyt vokaali (esimerkiksi nimien murteelliset asut vuo-

rempäällii, kolavain, ylivuotin), mikä on hyvin tyypillistä koko Hollolan ryhmän 

alueella (Lindèn 1942: 160 – 161). 
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Monissa tapauksissa eri tavuihin kuuluvien vokaalien vä listä tavunrajaa on 

osoittamassa siirtymä-äänteenä oleva vahvempi j tai heikompi j (kallijo, kallijot). 

Tämän lisäksi j esiintyy k:n heikkona asteena erilaisten vokaalien välissä (mäki: 

mäjet). Lindén (1942: 57) ei kuitenkaan pidä j :tä k:n heikon asteen äännelaillisena 

jatkajana, vaan tavunrajan siirtymä-äänteenä.  
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3 TEOREETTINEN TAUSTA JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

3.1 Paikannimi ja sen rakenne 

 

Nimittävät sanat eli substantiivit jaetaan erisnimiin eli propreihin ja yleisnimiin eli 

appellatiiveihin. Proprin ja appellatiivin välinen ero on askarruttanut monia kie-

lentutkijoita ja kielifilosofeja. Yleensä nämä on erotettu toisistaan ilmausten funk-

tion perusteella: propreilla on yksilöivä funktio, kun taas appellatiivien funktio on 

luokitteleva. Tämä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä, sillä usein luokittelevia 

ilmauksia voidaan käyttää myös niminä ja joskus nimiä luokittelevina ilmauksina  

(ks. 3.2). Monien substantiivien tulkinta propreiksi ja appellatiiveiksi näyttääkin 

olevan ennen kaikkea kontekstisidonnainen seikka. Tämän vuoksi propri on 

useimmiten määritelty käyttäjäpiirissään vakiintuneeksi yksilöiväksi ilmaukseksi. 

(Ks. Kiviniemi 1990: 86 – 90 ja Ainiala 1997: 15 – 22.)  

Yksilöivän funktion lisäksi propreilla voi olla myös kuvaileva merkitys, 

joskaan se ei ole välttämätön yksilöivän funktion kannalta. Silti esimerkiksi monet 

paikannimet yksilöinnin lisäksi myös kuvaavat tarkoitettaan, sillä ne muodoste-

taan kieleen kuuluvista elementeistä ja ne ovat motivoituja, paikkaa luonnehtivia 

ilmauksia syntyhetkellään (ks. Ainiala 1997: 17 - 20). Vaikka kaikki tutkijat eivät 

olekaan samaa mieltä proprien kuvailevasta merkityksestä (ks. Ainiala 1997: 17 – 

20), Ainiala (1997: 21) ottaa tämän mukaan paikannimen määritelmään: 

 
Toponyymi on yksilöivä ilmaus, joka on muodostettu kielessä vallit-
sevien nimenmuodostussääntöjen mukaan ja jonka puhuja on tarkoit-
tanut ja kuulija ymmärtänyt toponyymiksi. Toponyymin pääfunktio on 
yksilöinti. Sen ohella toponyymiltä voidaan toivoa kuvaavuutta, ja 
monesti kuvaavuudella on jopa keskeinen asema nimien käytössä. 

 
Myöhemmin tutkimuksessaan paikannimien muuttumisesta Ainiala (1997: 241 - 

242) toteaa, että paikannimen olemukseen todella kuuluu olennaisena osana yksi-

löivän funktion lisäksi myös kuvaileva  merkitys. Tämä tulee esiin esimerkiksi 

siinä, että paikannimen asu ja muoto voivat vaihdella eri tilanteissa eri nimenkäyt-

täjien kesken ja monet nimet ovat muuttuneet juuri tarkoitettaan paremmin kuvaa-
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viksi. Tämän vuoksi toponyymia ei voida määritellä vakiomuotoiseksi ilmauksek-

si. 

 

Suomessa yleisin paikannimityyppi on yhdysnimi, joka koostuu tarkoitteen lajin 

ilmaisevasta perusosasta ja sen merkitystä rajaavasta määriteosasta. Esimerkiksi 

nimessä Riihi/mäki perusosana oleva maastoappellatiivi mäki ilmaisee sen, millai-

sesta paikasta on kyse, ja määriteosa riihi erottaa kyseisen paikan muista saman-

laisista paikoista eli juuri tämän mäen muista mäistä. Nimi Riihimäki on myös 

esimerkki sellaisesta nimestä, jolla ei ole appellatiivista homonyymiä eli sa-

manasuista maastotermiä. Sen sij aan esimerkiksi nimellä Kalliomäki tällainen on 

(kalliomäki ’kohouma, jonka maaperä on kalliota tai jossa on kallio’). (Ks. Kivi-

niemi 1990: 90.) 

Paikannimien rakenteesta puhuttaessa käytetään usein käsitettä nimenosa. 

NTTN määrittelee tämän nimeen sisältyväksi kielelliseksi ilmaukseksi, joka il-

maisee yhden tarkoitetta luonnehtivan seikan eli yhden paikalle ominaisen piir-

teen. Paikan lajia ilmaisevat nimenosat ovat nimissä perusosina. Nimittävät ni-

menosat taas ilmaisevat paikan nimen. Tällainen funktio voi oikeastaan olla vain 

proprisilla nimenosilla tietyissä nimityypeissä. Yksi tällainen tyyppi on epekse-

geettinen nimi, jossa alkuperäiseen nimeen on lisätty sen tarkoitetta selventävä 

perusosa, esimerkiksi Kalaton > Kalattoman/lampi. Tällöin nimen tulkinta on 

”lampi, jonka nimi on Kalaton”. Nimen Kalaton/lampi määriteosana oleva ni-

menosa puolestaan ilmaisee erityispiirrettä, jolloin nimi voidaan tulkita ”lampi, 

joka on kalaton”. Erityispiirteenä voi olla esimerkiksi paikan suhde johonkin, jo-

kin sille tyypillinen ominaisuus tai paikan käyttö. (Ks. NTTN sekä Kiviniemi 

1990: 102; 120, esimerkki Kiviniemen.) Näitä suhteita ja ominaisuuksia kutsutaan 

nimeämisperusteiksi eli paikkojen yksilöinnin ideoiksi (Kiviniemi 1987: 13).  

Koska nimillä on yksilöivä funktio, paikan ja sen nimen välisen suhteen on 

ainakin nimeämishetkellä täytynyt olla jollain tapaa motivoitu. Nimillä on esimer-

kiksi merkitty etenkin matkanteon tai orientoitumisen kannalta tärkeät paikat, pai-

kalla on tapahtunut jotain ainutkertaista tai se on kytketty johonkin henkilöön. 

(Kiviniemi 1990: 35.) Oikeastaan vain nimen antanut henkilö osaa sanoa täsmälli-

sen nimeämisperusteen. Peruste voi säilyä myös perimätietona, mutta usein ni-
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menkäyttäjät pyrkivät selittämään nimiään itselleen, joten aitoa perimätietoa ja 

nimitulkintoja on mahdotonta erottaa toisistaan. Oletettavasti kuitenkin suurin osa 

etenkin sijaintiin tai näkyvään ominaisuuteen perustuvista nimistä (esimerkiksi 

Korkeavuori, Humalajoenkalliot, Kivinenmäki) on yksitulkintaisia. (Kiviniemi 

1987: 20 – 24.) Suosituin nimeämisperuste näyttäisi olevan sijainti. Se voidaan 

ilmaista täsmällisesti nimessä mainitun paikan suhteen (esim. Taipaleenmäki si-

jaitsee Taipale-nimisen talon lähistöllä) tai suhteellisesti niin, että sijaintia ilmai-

sevana määriteosana on paikan adverbia tai lokaalipostpositiota vastaava yhdys-

sanamuoto (esimerkiksi Aitantakuinenmäki tai Perämäki, joka sijaitsee Urajärven 

kylän keskustasta katsottuna kylän perällä). (Kiviniemi 1990: 155.) Täsmällisen 

sijainnin ilmaisevat nimet ovat usein niin sanottuja liitynnäisnimiä, jotka on muo-

dostettu jonkin toisen, usein paikan lähistöllä sijaitsevan paikan nimestä. Liityn-

näiset voivat olla kokoliitynnäisiä (Haisevalähde > Haisevalähteenmäki), määri-

teosaliitynnäisiä (Huhdankärki > Huhdankallio) tai perusosaliitynnäisistä (Välijo-

ki > Joenkalliot). (Kiviniemi 1990: 35 – 36; 124 – 125.) 

 

3.2 Paikkaa luokittelevat appellatiivit ja niiden merkityksien selvittäminen tutki-

muksessa 

 

3.2.1 Yleistä paikkaa luokittelevista appellatiiveista 

 

Paikannimet jaetaan niiden ilmaiseman paikan perusteella luonto- ja kulttuu-

rinimiin. Kulttuurinimet yksilöivät sellaisia paikkoja, jotka ovat joko kokonaan tai 

pääosin ihmisen työn tai toiminnan tulosta, kun taas luontonimet yksilöivät luon-

nossa olevia paikkoja. Kulttuurinimet jaetaan edelleen asutus- ja viljelysnimiin, 

luontonimet maasto- ja vesistönnimiin. (Kiviniemi 1990: 46.) 

Paikannimissä lajia ilmaisevana perusosana on paikasta riippuen maastoap-

pellatiivi (mäki, suo, järvi, niemi) tai kulttuuripaikkoja (pelto, haka, laidun) ja 

artefakteja (aita, silta) tarkoittava sana, joita Kiviniemi (1990: 53) kutsuu PA-

sanoiksi (paikkoja luokittelevat appellatiivit). Perusosien lisäksi ne esiintyvät mo-

nesti paikannimien määriteosissa (esimerkiksi Pellonkallio). Toisinaan paikanni-

mi koostuu pelkästään PA-sanasta (esimerkiksi Harju), jolloin sen katsotaan sisäl-
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tävän vain paikan lajin ilmaisevan nimenosan ja olevan täten syntaktisesti yksi-

osainen paikannimi. Tällaiset nimet ovat myös esimerkkejä proprien ja appellatii-

vien välisen rajan epäselvyydestä (ks. 3.1): vain konteksti kertoo, milloin on kyse 

PA-sanasta, milloin koko paikannimestä (Tämä harju on yleinen soranottopaikka. 

Vieläkö te asutte Harjulla?). On myös tapauksia, joissa näennäisesti perusosana 

oleva PA-sana ei ilmaisekaan paikan todellista lajia. Myös tällaiset nimet tulkitaan 

yleensä syntaktisesti yksiosaisiksi. Esimerkiksi nimen Pihlajametsä perusosa 

näyttäisi ilmaisevan paikan, joka on metsäalue tai metsikkö, mutta todellisuudessa 

nimen tarkoitteena on mäki, jossa kasvaa pihlajaa. Syitä tällaiseen ilmiöön on 

useita. Paikan entiteetti voi olla nimenannon jälkeen muuttunut (esimerkiksi jokin 

pelto metsittynyt tai metsä raivattu pelloksi) tai nimi on alun perin tarkoittanut 

toista paikkaa (esimerkiksi Pihlajametsällä viitattu koko metsäalueeseen). Tämän 

lisäksi nimi voi perustua metonyymiseen ilmaukseen tai metaforaan. (Kiviniemi 

1990: 106, ks. 4.6.) 

  Kiviniemen (1990: 53 - 54) laskelmien mukaan PA-sanoja on suomen kie-

lessä noin tuhat, mutta yhden pitäjän nimistössä niitä esiintyy korkeintaan muu-

tama sata. Uusia PA-sanoja saadaan runsaasti erilaisilla johdoksilla (esimerkiksi 

harju: harjanne, harjaste), mutta muuten niiden muodostamisessa on rajoituksia. 

Jos uusi PA-sana muodostetaan yhdistämällä, lopputuloksena on usein koko pai-

kannimeksi miellettävä ilmaus. Esimerkiksi jos maaperältään savinen kohouma  

luokitellaan savimäeksi, tämä appellatiivi on oikeastaan jo valmiiksi koko paikan-

nimi, Savimäki. Uusia PA-sanojen kantoja saadaan vain lainaamalla ja deskriptii-

visiä ilmauksia muodostamalla. Myös aiempaa sanastoa voidaan käyttää esimer-

kiksi metaforisesti, mutta uusia ilmauksia saadaan entisten pohjalta vain siinä ta-

pauksessa, että aiemmista nimityksistä syntyy uusia sekamuodosteita tai erilaisia 

äänne- ja muotovariantteja. (Kiviniemi 1990: 81.) Esimerkiksi appellatiivi myhky-

rä ja sen edelleenjohdos myhkyri perustuvat sanaan myhkyrä, joka merkitsee 

’möykkyä, pahkaa tai pahkuraa’. Ypykkä ja yppylä ovat taas mäen nyppylöitä ku-

vailevia deskriptiivisiä nimiä. (Räisänen 2007: 158.) 

Kiviniemi (1990: 57 - 58) on lajitellut PA-sanat eri luokkiin niiden merki-

tyksien perusteella. Maankohoumia luokittelevat appellatiivit ovat paikkoja niiden 

pinnanmuodostuksen perusteella luokittelevien appellatiivien yksi alaryhmä. 
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Muut luokan alaryhmiin kuuluvat appellatiivit luokittelevat muun muassa rinteitä, 

maanlaskeumia, kivikkoja, maaperältään tasaisia tai epätasaisia paikkoja, maalla 

olevia kapeikkoja sekä maastopaikan mutkia. Kuitenkaan eri luokkien väliset rajat 

eivät ole selvät, sillä joitakin appellatiiveja käytetään luokittelemaan useampia 

erilajisia paikkoja. Esimerkiksi appellatiivi luoto on sijoitettu sekä maankohoumia 

että saaria, karikoita, kivikoita tai särkkiä luokittelevien appellatiivien ryhmiin. 

Huomasin myös aineistoa kootessani, että tyypillisesti maankohoumia luokittele-

valla appellatiivilla kallio saatettiin luokitella edellä mainittujen kaltaisia paikko-

ja. Appellatiiveilla ei siis välttämättä ole yhtä ainoaa merkitystä, vaan samalla 

sanalla saatetaan luokitella erilaisia paikkoja myös samalla alueella. 

Kiviniemen (1990: 58) mukaan paikkojen luokitteluun on eniten vaikuttanut 

maanpinnan muoto, laatu ja kasvillisuus. Tämän perusteella ei ole yllättävää, että 

maankohoumia luokittelevia appellatiiveja on maastonimissä eniten (mts. 61 – 

62). Maankohoumia luokitellaan niin kielialueella yleisesti tai laajasti tunnetuilla 

yleistermeillä (seuraavassa Y) kuin paikallisimmilla erikoistermeillä (seuraavassa 

E). Laajalevikkisiä yleistermejä ovat mäen lisäksi esimerkiksi kallio, vuori ja har-

ju (ks. 4). Suppealevikkisinä erikoistermeinä voisi puolestaan pitää esimerkiksi 

Kiviniemen mainitsemia hyyppää, köykkää, nulkkia, tenttua tai töpästä.  Monien 

erikoistermien tarkoitteet ovat kooltaan yleistermien tarkoitteita pienempiä (”E on 

pieni Y”). Pienempää mäkeä on esimerkiksi voitu nimittää vaikkapa töyssyksi, 

töyryksi tai kukkulaksi. Erikoistermit voivat ilmaista myös suhdetta ”Y:ssä on pie-

ni E” (mäessä on kumpare). Monesti erikoistermit ovat luonteeltaan affektiivisia 

ilmauksia, jolloin ne ilmaisevat esimerkiksi suhteita ”E on Y:n tapainen”, ”E on 

jonkinlainen Y” tai ”E on kehno Y”. (Kiviniemi 1990: 80 – 83.) Yleistermien suo-

simiseen paikannimiä muodostettaessa on useita syitä. Suurin osa paikannimistä 

on syntynyt pienten yhteisöjen tarpeisiin, jolloin paikkojen yksilöinti on ollut nii-

den erilaistamista eli samanlajisten paikkojen erottelua toisistaan.  Kun saman 

yleistermin piiriin kuuluvia paikkoja on ollut näiden pienten yhteisöjen näkökul-

masta katsottuna melko vähän, yleistermien käyttö paikan lajin ilmaisevana pe-

rusosana on ymmärrettävä ratkaisu. Näissä tapauksissa erikoistermi sopisi oikeas-

taan paikannimeksi sellaisenaan. (Kiviniemi 1990: 117 – 118.) 
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3.2.2 Maankohoumia luokittelevien appellatiivien merkitysten selvittäminen tut-

kimuksessa 

 

Yksi tutkimuskohteistani koskee maankohoumien nimissä perusosina esiintyvien 

PA-sanojen merkityksien muodostumista paikkojen luokittelusta (nimenantajan 

käyttämä appellatiivi nimen perusosassa), nimien tarkoitteiden määrittelyistä (ni-

miliput ) ja tarkoitteiden mitattavista ominaisuuksista (maastokartat). Nimien tar-

koitteiden määritelmillä tarkoitan Nimiarkiston paikannimikokoelman nimilip-

puun merkittyä määritelmää paikan lajista ja ominaisuuksista. Nimestäjiä on oh-

jeistettu esittämään kunkin nimen nimilipun selitteessä yhtä sanaa laajempi määri-

telmä siitä, millainen paikka nimen tarkoite on (ks. Itkonen 1964: 38). Nähdäkseni 

nämä määritelmät antavat ensinnäkin kuvaa siitä, millaisina nimenkäyttäjät näke-

vät paikat, mutta mahdollisesti myös siitä, mitkä paikan ominaisuudet ovat vaikut-

taneet perusosana olevan appellatiivin valintaan. 

Nimien tarkoitteiden ominaisuuksien tarkastelua varten olen käyttänyt kah-

denlaista kartta-aineistoa. Olen ensin paikantanut nimet nimilippujen tietojen pe-

rusteella Asikkalan paikannimikokoelmiin liittyviin karttoihin. Nämä ovat mitta-

kaavan 1: 20 000 peruskarttoja, joihin nimestäjät ovat merkinneet kunkin nimen 

tarkoitteen sijainnin. Koska käytössäni on ollut kyseisten karttojen kopiot, en ole 

pystynyt juurikaan tarkastelemaan niistä paikan tarkempia ominaisuuksia. Tähän 

tarkoitukseen olen käyttänyt Maanmittauslaitoksen maksutonta Kansalaisen kart-

tapaikka -verkkopalvelua (www.karttapaikka.fi), joka sisältää kaikki Suomen 

maastokartat aina suurimmasta mittakaavasta (1:12 000 000) pienimpään (1:16 

000). Paikkojen ominaisuudet näkyvät parhaiten pienimmän mittakaavan kartois-

sa, joten olen tutkimuksessani käyttänyt näitä. Uusimman kartta-aineiston käytös-

sä on se ongelma, että kartat kuvaavat paikkojen entiteettiä nykyhetkellä, kun taas 

nimilippujen määritelmät ovat keruuhetkeltä eli noin 40 vuoden takaa. Tässä ajas-

sa paikan entiteetti on saattanut muuttua huomattavastikin: esimerkiksi maantie-

mäet voivat nykyään olla loivempia teiden parannusten seurauksena, asutusalueil-

la olevia pienempiä mäkiä on hävitetty asutuksen tieltä tai paikan olemus on 

muuttunut esimerkiksi kasvillisuuden osalta. Kuitenkin uusimman kartta-aineiston 
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käyttö on perusteltua siitä syystä, että siihen on korjattu vanhemmissa kartoissa 

olevia virheitä. Toisaalta maankohoumat ovat paikkoina myös sellaisia, etteivät 

niiden ominaisuudet välttämättä muutu juurikaan vuosikymmenten aikana verrat-

tuna esimerkiksi peltoihin tai niittyihin, jotka usein metsittyvät niiden hyödyntä-

misen päätyttyä. 

Nimien tarkoitteiden ominaisuuksista olen kiinnittänyt huomiota esimerkik-

si siihen, onko paikka peltoa, niittyä, suota tai metsää, millaista metsää paikka on, 

onko paikassa avokalliota, louhikkoa, jyrkänteitä ja niin edelleen. Lisäksi olen 

mitannut paikkojen maksimipituuden ja - leveyden ja laskenut näitä käyttäen pai-

kan pinta-alan. Pinta-alat olen ilmaissut käyttämällä yksikkönä hehtaaria (ha), 

sillä suurin osa aineistoni kohoumista on vähintäänkin yhden hehtaarin laajuisia. 

Esittämääni pinta-alaa on kuitenkin pidettävä vain viitteellisenä, sillä usein on 

mahdotonta päätellä, mistä kukin tarkoite täsmälleen alkaa ja mihin se päättyy.  

Olen myös mitannut paikkojen korkeuksia käyttäen maanpinnan korkeutta 

ilmaisevia johto- (20 metriä), väli- (5, 10 tai 15 metriä) ja apukorkeuskäyriä (2,5 

metriä). Koska käytössäni ei ole ollut mitään paikan tarkan korkeuden selvittävää 

sovellusta, ovat esittämäni korkeudet vain suuntaa-antavia ja inhimillisen ereh-

dyksen mahdollisuus on olemassa. Jos karttaan on merkitty maaston huippupiste, 

olen käyttänyt tätä. Karttojen korkeuskäyrät, kolmiopisteet ja korkeuskiintopisteet 

ilmaisevat maaston korkeuden merenpinnasta. Ne eivät kuitenkaan kerro sitä, on-

ko esimerkiksi jokin kohouma huomattavan korkea ympäröivään alueeseen näh-

den. Jos maaston korkeus on jossakin noin 160 metriä merenpinnasta, ei karttaan 

merkitty 165 metriä korkea kohouma ole huomattavan korkea. Rannassa sijaitseva 

90 metriä korkea kohouma taas vaikuttaa hyvinkin korkealta ainakin vesistöstä 

katsottuna. Kohouman merenpinnan yläpuolella olevan korkeuden lisäksi olen 

ottanut selvää myös kohouman korkeudesta suhteessa ympäröivään maastoon. 

Tämä ei ollut kuitenkaan aina kovinkaan helppoa, sillä monien kohoumien koh-

dalla oli vaikeaa selvittää niiden kohoamisen alkupistettä. Tämän vuoksi myös 

esittämiäni suhteellisia korkeuksia on pidettävä hyvin suuntaa-antavina. En kui-

tenkaan näe tätä suurena ongelmana, koska tarkoituksenani ei ole ollut tehdä 

maantieteellistä kuvausta Asikkalan maankohoumien korkeuksista ja pinta-aloista, 
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vaan lähinnä tarkastella, miltä kohoumat suunnilleen ovat näyttäneet nimenantaji-

en ja -käyttäjien silmissä. 

Ohjeistuksista huolimatta monessa nimilipussa nimen tarkoitteen tarkempi 

määrittely puuttuu tai esimerkiksi jonkin mäen tarkoite määritellään mäeksi. Kos-

ka tarkoituksenani on ollut tarkastella sekä tarkoitteiden määritelmiä että paikan 

mitattavia ominaispiirteitä, olen jättänyt tällaiset nimet myös tarkoitteiden omi-

naispiirteiden tarkastelun ulkopuolelle. Tämä perusteella kävin läpi noin 45 pro-

senttia aineistoni mäkien tarkoitteista ja noin 39 prosenttia kallioiden tarkoitteista. 

Koska muun appellatiivin sisältäviä nimiä on huomattavan vähän näihin verrattu-

na, olen katsonut  tarpeelliseksi ottaa jokaisen tällaisen nimen tarkoitteen mukaan 

tarkasteluun. Sen sijaan aineiston syntaktisesti yksiosaisten nimien tarkoitteita en 

ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tarkastellut. Olen sisällyttänyt tarkas-

teluaineistooni sellaiset määrittelemättömät mäkien ja kallioiden tarkoitteet, joiden 

entiteetin olen selvittänyt esimerkiksi jo paikan rinnakkaisnimen tarkoitteen tar-

kastelun yhteydessä. Aineistossani on myös tapauksia, joissa tarkoitteena oleva 

toisen kohouman osa on määritelty mutta ei sitä tarkoitetta, jonka osana tämä 

määritelty tarkoite on. Olen ottanut mukaan myös tällaiset määrittelemättömät 

tarkoitteet. Olen tarkastellut kaiken kaikkiaan 846 nimen tarkoitteita, mikä on 

noin 48 prosenttia koko aineistostani. Kaikkia paikkoja en ole pystynyt paikallis-

tamaan esimerkiksi nimilipuissa olevien puutteellisten sijaintitietojen vuoksi, mut-

ta tällaisten selvittämättömien paikkojen määrä jäi melko pieneksi (yhteensä 20 

nimen tarkoitteet, noin 2,4 prosenttia tarkastelemistani tarkoitteista). En ole sisäl-

lyttänyt tarkoitteiltaan selvittämättömiä tapauksia  esimerkiksi tekemiini keskiar-

volaskuihin paikkojen korkeuksista tai pinta-aloista. 

 

3.3 Nimeämisen mallisidonnaisuus  

 

Bengt Pamp (1991: 158) määrittelee nimistöllisen analogian joko osittaisena tai 

kokonaisena useamman nimen välisenä yhdenmukaisuutena. Kuten kieli yleensä-

kin, myös nimistö noudattaa kielen taloudellisuusperiaatetta. Ei ole taloudellista 

nimetä kaikkia paikkoja uuden nimeämisprosessin kautta syntyneellä täysin unii-

killa ilmauksella, etenkin jos nimettäviä paikkoja on paljon. Nimiä muodostetaan-
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kin paikkojen yksilöinnin kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla usein tuttu-

jen mallien avulla. (Ks. Kiviniemi 1990: 86 – 87.) Kieltä oppiessaan ihminen op-

pii myös lähiympäristönsä nimiä ja samalla mallin nimien muodostukseen (ks. 

Kiviniemi 1990: 207). Nimimalli ei ole siis vain jokin yksittäinen ilmaus tai kon-

struktio vaan oikeastaan kokonainen nimijärjestelmä.  

Perinteisesti niin sanottuja siirrynnäisnimiä on pidetty nimimallien tuotoksi-

na. Niissä nimeämisperusteena on nimettävän paikan havaittu, kuviteltu tai toivot-

tu yhtäläisyys jonkin aiemmin nimetyn paikan kanssa (Kiviniemi 1977: 4; ks. 

4.6). Siirrynnäisnimiä voivat olla niin Aromäki sekä mäen että sillä sijaitsevan 

asumuksen nimenä, jolloin kyseessä kosketusassosiaatioon perustuva metonyymi-

nen siirrynnäinen, kuin myös Mustameri suolammen nimenä, jolloin kyseessä 

vertaileva siirrynnäinen (”tämä suolampi on kuin Mustameri”) (NTTN). Aiemmin 

termillä on viitattu sellaisiin nimiin, jotka siirtolaiset ovat tuoneet mukanaan van-

halta asuinalueeltansa uudelle paikkakunnalle sekä niin sanottuihin retkinimiin, 

jotka ovat syntyneet erä-, pako- tai kaupparetkillä (ks. Nissilä 1962: 45). Siirryn-

näisnimiä muistuttavat myös niin sanotut muotinimet, jotka ovat yleisiä etenkin 

nuoressa asutusnimistössä. Pamp (1991: 158) mainitsee esimerkkeinä tällaisista 

Skånen alueella asutusten niminä esiintyvän Rosenhill:in, jossa perusosana on 

englannista lainautunut appellatiivi. Kiviniemen (1990: 215) mukaan muotinimiä 

on jonkin verran myös luonnonpaikkojen niminä. Esimerkiksi nimi Varpusenlinna 

esiintyy pienellä alueella useita kertoja, ja sen tarkoitteina on muun muassa kalli-

oita tai vuoria niemissä, pikkusaaria tai kiviröykkiöitä. 

Kiviniemen (1977: 4 – 5; 208) mukaan paikannimet voidaan osoittaa siir-

rynnäisiksi oikeastaan vain silloin, kun ne perustuvat hyvin tunnettuihin nimiin tai 

kun niiden sisältö ei vastaa paikan entiteettiä. Kuitenkin nimistöön kuuluu myös 

sellaisia selvästi malliin perustuvia nimiä, jotka ilmaisevat saman erityispiirteen 

sekä alkuperäisestä että sekundaarista tarkoitteestaan. Tällaiset nimet voidaan tul-

kita tavalliseen tapaan niiden sisältämän kielellisen ilmauksen jonkin merkityksen 

pohjalta.  Kiviniemen (1975: 52) mukaan esimerkiksi Kohiseva-nimet ovat mallin 

mukaan muodostettuja mutta liittyvät aina paikkoihin, jotka ovat ”kohisevia”. 

Pamp (1991: 160 - 161) nostaakin esiin aiheellisen kysymyksen siitä, kuinka vo i-

daan erottaa toisistaan puhtaasti analoginen nimi ja sellainen nimi, joka on muo-
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dostettu todella kuvaamaan paikkaa. Myös hänen mukaansa analoginen nimeämi-

nen on yleistä sellaisissakin tapauksissa, joissa nimi todella kuvaa paikan ominai-

suuksia. 

Monissa tutkimuksissa (esimerkiksi Kiviniemi 1977 ja Leino 2007) analo-

gista nimeämistä on lähdetty tarkastelemaan alkujaan Rudolf Šrámekin (1972/73: 

73 - 75) esittämän nimeämismallikaavan avulla:  

 

 

       AM+WM  

ON =   S --------------- 

               Z+L 

 

Mallissa S (Sprache) viittaa kieleen tai dialektiin, AM (Ausgangsstellungsmodell) 

nimeämisperustemalliin, WM (Wortbildende Modell) sananmuodostusma lliin, Z 

(Zeit) aikaan ja L (Geographische Lage) maantieteelliseen paikkaan.  ON (Orts-

name) tarkoittaa paikannimeä. Šrámekin (1972/73: 62 – 68) mukaan nimeämispe-

ruste- ja sananmuodostusmallit ovat nimenmuodostuksen perusedellytyksiä. Nä-

mä mallit realisoituvat yhdessä nimeämismallina, joka on erilainen ajasta ja alu-

eesta riippuen. Nimeämisperustemalli on kielenulkoinen, sillä se perustuu nimen 

tarkoitteelle ominaisiin piirteisiin.  Tämän vuoksi sitä voisi kutsua myös suhdemal-

liksi (Beziehungsmodell), sillä siinä tulee esiin nimenantajien suhtautuminen yksi-

löitävään paikkaan. Nämä kaksi mallia eroavat toisistaan siinä, että nimeämispe-

rustemalli on suhteellisen muuttumaton, kun taas sananmuodostusmalli muuttuu 

kielen kehityksen mukana. Kuitenkin kumpikin malli on sidoksissa nimenkäyttä-

jäyhteisöön: Nimeämisperustemalli syntyy kommunikaatiotarpeesta ja kullakin 

yhteisöllä on tiettyinä aikoina käytössä erilaisia sananmuodostusmalleja. Näin 

nimeämismalliin tulevat mukaan ajalliset ja maantieteelliset aspektit.  

Kiviniemi (1977: 44; 196; 207 - 209) hyödyntää tutkimuksessaan Šrámekin 

esittelemää nimeämismallia tarkastelemalla tietyn nimeämisperustemallin (muoto) 

yhden variantin (väärä muoto) tavallisimpia reaalistumia (sananmuodostusmallit) 

vedenkokoumien nimissä. Tutkimuksessa selvisi, ettei malli ei ota tarpeeksi huo-

mioon nimeämismallien sidonnaisuut ta paikan lajiin. Esimerkiksi väärää muotoa 
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ilmaiseva elementti on vedenkokoumien nimissä levinnyt toisin kuin toisenlajisten 

paikkojen nimissä. Näyttäisi siltä, että nimeämismalleissa paikan lajia ilmaiseva 

perusosa on enemmän käsitteellinen kuin leksikaalinen. Kiviniemen mukaan esi-

merkiksi Vääräjärvi, -niemi, -lahti, ja -saari saattavat sopia toistensa malleiksi, 

mutta Vääräjärvi, -pelto ja -mäki eivät. On mielenkiintoista tarkastella, tapahtuu-

ko sama ilmiö myös eri perusosatyypin sisältävissä maankohoumien nimissä eli 

liittyvätkö jotkin tietyn käsitteen ilmaisevat määriteosat vain johonkin tiettyyn 

perusosaan myös yleisellä tasolla samanlajisissa paikoissa. 

Vaikka analogialla onkin suuri merkitys nimenantoprosessissa, silti täysin 

uusia innovaatioita syntyy koko ajan. Leinon (2007: 32) mukaan joillakin inno-

vaatioilla on mahdollisuus levitä laajemmalle alueelle, ja näin niistä muodostetaan 

uusia nimimalleja. Leino (2007: 107, 122) ottaakin juuri tässä kohtaa prototyypin 

käsitteen: mitä useammin jotain ilmausta käytetään, sitä kiinteämmin siitä tulee 

osa kielellistä järjestelmää. Prototyyppi voi olla yksittäinen ilmaus (esimerkiksi 

Riihimäki) tai jokin yleisempi elementti (esimerkiksi vesistönnimissä yleinen -

nen-pääte).  Nimeä Riihimäki voi pitää monella tavalla prototyyppisenä paikanni-

menä: Rakenteeltaan se on erityispiirteen ilmaisevan ja paikkaa luokittelevan ni-

menosan sisältävä yhdysnimi. Perusosana siinä on yleisin maankohoumia luokit-

televa appellatiivi ja määriteosana yksi yleisimmistä paikannimissä ilmaistavista 

kulttuuripaikoista (ks. Kiviniemi 1990: 127). Nimi voi olla prototyyppinen myös 

nimeämisperusteeltaan (”mäki, jonka lähellä sijaitsee riihi”). 

Kiviniemen (1977: 192 – 193) mukaan nimeämismallit tulevat erityisesti 

esiin sellaisilla alueilla, joissa nimettäviä paikkoja on paljon. Esimerkiksi väärä 

muoto vedenkokoumien nimeämisperusteena on sidoksissa vesistötiheyteen: mitä 

enemmän järviä alueella on, sitä enemmän on myös väärä-nimityypin esiintymiä. 

Malleihin turvaudutaan etenkin silloin, kun runsasvetisillä alueilla ei voida enää 

ottaa nimeksi paikan entiteetin luonnostaan edellyttämää nimeä nimen yksilöivän 

funktion siitä kärsimättä. Tämän seurauksena esimerkiksi jonkin Vääräjärven ei 

tarvitse olla seudun kaikista järvistä väärämuotoisin. Kun paikan entiteetti tarjoaa 

nimeämiseen monia mahdollisuuksia, nimeäminen saattaakin olla usein systeemin 

säätelemää nimenvalintaa kuin systeemistä riippumatonta paikan subjektiivista 

kuvausta. Ottaen huomioon Asikkalan alueen harjuvaltaisuuden on mielenkiin-
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toista tarkastella sitä, miten nimimallit ovat vaikuttaneet perusosatyypin valintaan, 

kun alueella on paljon ominaisuuksiltaan samanlaisia paikkoja. Ainialan (1997: 

242) mukaan analogialla on merkittävä rooli myös nimien muuttumisessa ja vaih-

tumisessa, sillä paikannimet pyrkivät muuttumaan samanlajisten paikkojen nimien 

mukaisiksi kulloisessakin nimenkäyttäjäyhteisössä. Myös tämä seikka on hyvä 

pitää mielessä verratessa kunkin appellatiivin stereotyyppistä merkitystä ja nimen 

tarkoitteen entiteettiä tai tarkasteltaessa saman paikan eri nimien perusosatyyppien 

vaihtelua (ks. 3.5). 

 

3.4 Nimien toistuminen  

 

3.4.1 Nimien toistuminen ja yleisimmät maankohoumien nimet 

 

Yleisesti nimenmuodostusta tarkasteltaessa on lähdetty siitä oletuksesta, ettei ni-

mien yksilöivän funktion säilyttämiseksi sama nimenantajayhteisö yleensä anna 

täysin samaa nimeä samanlajisille paikoille. Nimien toistuminen alkaa tulla yleen-

sä näkyviin yhden kulmakunnan tai kylän paikannimissä ja tällöinkin etenkin vil-

jelysten ja artefaktien nimien toistuvuutena. (Kiviniemi 1990: 206.) Kuitenkin 

tämä lähtökohta on osoittautunut osittain vääräksi. Leino (2007: 81 - 82) sai tu-

lokseksi erilaisia järvien ja lampien nimistä muodostettuja nimipareja tutkiessaan 

sen, että esimerkiksi useat Umpilammet sijaitsivat toisistaan noin kilometrin etäi-

syydellä, joskus lähempänäkin.  Tässä tapauksessa saman nimen toistumisen syynä 

on mahdollisesti se, että monet nimien tarkoitteista ovat pieniä lampia, joihin vii-

tataan usein vain yhden maanviljelijäperheen keskuudessa. Mielestäni nämä nimet 

eivät kuitenkaan ole välttämättä tyypillisiä  mikrotoponyymejä, sillä Leinon aineis-

tona ovat olleet peruskartoissa esiintyvät vedenkokoumien nimet, ja usein kart-

tanimiä pidetään makrotoponyymeinä (ks. Leino 2007: 17).  Talokohtaiseen käyt-

töön syntyneitä mikrotoponyymejä ovat muita useammin niin sanotut viljelysni-

met, joiden toistuvuudesta ei Kiviniemen (1990: 127) mukaan olisi mainittavaa 

haittaa. On mielenkiintoista kuitenkin pohtia sitä, kuinka paljon etäisyyttä nimi 

tarvitsee toiseen nimeen, jotta sen yksilöivä funktio säilyy. 
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Kiviniemen (1990: 207 – 212) mukaan nimien toistuvuus on suurilta osin 

paikallista. Tähän syynä ovat ensinnäkin eri murteiden väliset sanastolliset erot, 

jotka vaikuttavat nimilevikkien erityyppisyyteen. Esimerkiksi vedenkokoumien 

nimissä väärämuotoisuutta ilmaistaan määriteosilla housu ja kaatio, joiden merki-

tys on jokseenkin samanlainen. Housu-määriteosa esiintyy vedenkokoumien ni-

missä Länsi-Suomessa ja kaatio-määriteosa Itä-Suomessa. Housu ja kaatio esiin-

tyvät sanoina murteissa samalla tavalla. (Kiviniemi 1977: 84.) Nimilevikkeihin 

vaikuttavat myös luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset seikat, sillä esimerkiksi 

sellaisella alueella, jossa on paljon maankohoumia, maankohoumien nimien ko-

konaiskuva on kirjavampi kuin alueilla, joissa niitä on vähemmän. Mielestäni täl-

löin on myös väistämätöntä, että samaa nimeä käytetään toistuvasti, etenkin jos 

nimi yksilöi nimenantajan näkökulmasta paikkaa tarkoituksenmukaisesti. Kolmas 

nimilevikkeihin vaikuttava seikka on nimenmuodostuksen mallisidonnaisuus, joka 

tulee selvimmin näkyviin nuoressa asutusnimistössä.  

Kiviniemi on kartoittanut teoksessaan Perustietoa paikannimistä (1990) eri-

lajisten paikkojen yleisimpiä nimiä. Maankohoumien nimistä mukana ovat ylei-

simmät mäkien, kallioiden, harjujen ja vuorien nimet. Kiviniemen (1990: 17 – 20) 

aineistona on ollut vuoden 1989 Nimiarkiston yleiskokoelma, josta on millimet-

rimitalla mitattu samalla lekseemillä alkavien nimien nimilippujen muodostama 

pituus. Mittaustulokset muutettiin nimimääriksi kertoimen avulla. Lopuksi nimistä 

on muodostettu yleisyyslistat, joissa nimimäärät on ilmaistu viitteellisten suhdelu-

kujen avulla (Taulukot 1 ja 2). Jotkin määritteet on yleisyyslistoissa yhdistetty 

(esimerkiksi Mänty-/Honka- ja Petäjä-), sillä Kiviniemen (1990: 123) tarkoituk-

sena on ollut kartoittaa enemmänkin eri käsitteiden kuin eri lekseemien yleisyyttä.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  26 
 

TAULUKKO 1. Yleisimmät mäkien nimet yleiskokoelmassa 

 

Nimi viitteellinen suhdeluku 

Myllymäki 172 

Riihimäki 141 

Kivimäki 108 

Palomäki 105 

Koivumäki 101 

Iso-/Suurimäki 100 

Kuoppamäki 97 

Lähteen-/Lähdemäki 96 

Välimäki 92 

Mänty-/Honka-/Petäjämäki  86 

 

(Kiviniemi 1990: 175 – 176.) 

 

TAULUKKO 2. Yleisimmät kallioiden nimet yleiskokoelmassa 

 

Nimi Viitteellinen suhdeluku 

Kokkokallio 47 

Käärme-/Matokallio 43 

Rajakallio 36 

Korkeakallio 36 

Riihikallio 33 

Kirkkokallio 27 

Myllykallio 24 

Isokallio 24 

Pitkäkallio 20 

Kettukallio 19 

 

(Kiviniemi 1990: 175.) 
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Yleisimmät harjujen nimet ovat (suluissa viitteellinen suhdeluku) Kiviharju (35), 

Hiekka-/Hietaharju (27), Mäntyharju (23), Kuoppaharju (22), Koivuharju (20) 

sekä Myllyharju (11). Vuorien nimistä yleisimmät ovat Iso-, Linna- ja Myllyvuori, 

ja näiden kaikkien viitteellinen suhdeluku on noin 10. (Kiviniemi 1990: 175 – 

177.)  

Nimeämisperusteet eivät näy suoraan yleisimpien nimien listoista, sillä esi-

merkiksi Myllymäen nimeämisperuste voi olla sijainti (mäki on myllyn lähellä) tai 

paikalla oleva (mäellä on mylly). Todennäköisimmin yleisimpien nimien taustalla 

olevat nimeämisperusteet ovat kuitenkin juuri paikan sijainti, paikalla oleva tai 

paikan ominaisuus (esimerkiksi Iso-, Suuri- ja Pitkämäki). Sijainti nimeämispe-

rusteena ei tule kovinkaan selvästi esille yleisyyslistoissa, sillä se on nimeämispe-

rusteena etenkin leksikaaliselta rakenteeltaan kirjavissa liitynnäisnimissä. (Kivi-

niemi 1990: 176, 212.) Jotkin nimeämisperusteet ovat sidoksissa paikan lajiin, ja 

tämä näkyy myös erilajisten paikkojen nimien yleisyyslistoissa. Esimerkiksi 

maankohoumien kohdalla määriteosa pitkä esiintyy useimmiten kallioiden nimis-

sä. Kiviniemi (1990: 164) pitää esimerkiksi nimeä *Pitkävuori omassa perusosa-

tyypissään systeeminvastaisena, koska se on erittäin harvinainen.  

 

3.4.2 Asikkalan yleisimpien maankohoumien nimien tarkoitteiden välisten etäi-

syyksien selvittäminen tutkimuksessa 

 

Luvussa 5 tarkastelen ensinnäkin sitä, mitkä nimet ovat yleisimpiä Asikkalassa 

kussakin aineistossani esiintyvässä perusosatyypissä. Samalla tarkastelen nimien 

toistuvuutta muutenkin. Olen muodostanut mäkien, kallioiden ja vuorien nimistä 

yleisyyslistat. Taulukko 8 sisältää kaikki aineistossa vähintään kuusi kertaa esiin-

tyvät mäkien nimet, taulukko 10 vähintään viisi kertaa esiintyvät kallioiden nimet 

ja taulukko 12 kaikki aineistoissa vähintään kaksi kertaa esiintyvät vuorien nimet. 

En ole laatinut lainkaan taulukoita harjujen ja muiden perusosatyyppien nimien 

toistumisesta, sillä niissä tämä on huomattavasti harvinaisempaa, mutta esittelen 

nämä vähäiset tapaukset muuten. Tämän lisäksi käsittelyosuudessa olen tarvittaes-

sa viitannut myös muihin aineistoni nimiin esimerkiksi verratessani omaa aineis-

toani Kiviniemen (1990: 175 – 176) aineistojen yleisimpiin nimiin (Taulukot 1 ja 
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2). Itse en ole Kiviniemen tavoin käsitellyt yhdessä sellaisia nimiä, joissa eri lek-

seemit ilmaisevat saman käsitteen (esimerkiksi Käärme- ja Matomäki), sillä on 

mielenkiintoista tarkastella, mikä lekseemi kunkin käsitteen kohdalta on juuri 

Asikkalassa muita vaihtoehtoja yleisempi. Tällöin tulee ilmi myös se, jos Asikka-

lassa esimerkiksi jollain tietyllä alueella käytetään toista lekseemiä ja toisella tois-

ta. Sen sijaan saman lekseemin nominatiivi- ja genetiivimuotoiset variantit käsitte-

len saman nimen esiintyminä (esimerkiksi Riihi-/Riihenmäki). Samoin olen yhdis-

tänyt nimet, jotka ilmaisevat saman käsitteen joko sen murteellisella tai yleiskieli-

sellä variantilla (esim. Keiju-/Keinumäki). Tällaisissa tapauksissa nimen yleiskie-

linen variantti saattaa esimerkiksi olla nimestäjän kirjakielistämä tai nimen mur-

reasu on jätetty kirjakielistämättä, vaikkakin nimestäjiä on ohjeistettu kirjaamaan 

nimilippuun sekä kirjakielistetty hakuasu nimestä että nimen murreasu (ks. Itko-

nen 1964: 31 – 32).  

Toiseksi olen Leinon (2007) tavoin kiinnittänyt huomiota siihen, miten use-

asti toistuvien nimien tarkoitteet sijaitsevat toisiinsa nähden eli kuinka lyhyt tai 

pitkä matka kahden samannimisen paikan välillä on. Samannimisten paikkojen 

etäisyyksien mittaamisen avulla voi saada selville myös sen, ovatko jotkin nimet 

keskittyneet jollekin tietylle alueelle. Tämän vuoksi olen mitannut Asikkalan alu-

een yleisimpien maankohoumien nimien tarkoitteiden etäisyydet ja laskenut näistä 

kunkin nimen tarkoitteen keskiarvoisen etäisyyden toiseen saman nimen tarkoit-

teeseen. Etäisyydet olen mitannut Kansalaisen karttapaikan mittaa matka -

karttatyökalulla. Tämä karttatyökalu osoittautui melko käteväksi ja luotettavaksi 

työkaluksi etäisyyksien mittaamiseen, mutta silti sen käytössä oli joitain onge l-

mia. Karttatyökalu ei mitannut Asikkalan läntisessä osassa sijaitsevien paikkojen 

etäisyyksiä pienimmän mittakaavan (1:16 000) karttaa käyttäen silloin kun väli-

matkaa oli noin kymmenen kilometriä. Itäisen Asikkalan karttojen kohdalla samaa 

ongelmaa ei ollut, kuten ei myöskään lännessä lyhyempien etäisyyksien kohdalla 

tai lännen ja idän välisten etäisyyksien kohdalla. Suuremman mittakaavan kartois-

sa paikkojen täsmällinen kohdentaminen oli melko vaikeaa, joten joissain tapauk-

sissa esittämääni etäisyyttä täytyy pitää vain arviona. Testasin kuitenkin muuta-

man paikan etäisyyden mittaamista sekä pienimmällä että tätä suuremmilla mitta-

kaavoilla, eivätkä tulokset poikenneet toisistaan muutamia satoja metrejä enem-
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pää. Koska tavoitteena on ollut samannimisten paikkojen keskimääräisen etäisyy-

den selvittäminen, muutama epätäsmällinen mittaustulos ei vaikuttane kokonais-

kuvaan suuresti. 

 

3.5 Rinnakkaisnimet ja niiden käsitteleminen tutkimuksessa 

 

NTTN määrittelee rinnakkaisnimen saman paikan toiseksi nimeksi, joka on toi-

senmuotoinen tai toiskielinen. Näistä erotetaan rinnakkaismuodot eli saman pai-

kan samanlähtöiset nimiasut. Kuten Ainiala (1997: 29) toteaa, tämä määritelmä on 

epäselvä.  Esimerkiksi nimiä Huutokärjenkalliot – Huutokärjenvuoret voisi pitää 

sekä rinnakkaisniminä, koska ne ovat muodoltaan erilaisia, että myös rinnakkais-

muotoina, koska kummankin sisältö on sama (”kohouma, joka sijaitsee Huutokär-

jessä”). Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että rinnakkaisnimiä ovat sellaiset erimää-

ritteiset nimet, joissa määreinä olevat lekseemit ilmaisevat eri asioita, paikkoja tai 

henkilöitä. Tässä tapauksessa nimillä on erilaiset yksilöivät merkitykset, ja ne ovat 

Šrámekin mukaan kahden eri nimeämisprosessin tulosta (ks. Ainiala 1997: 29.) 

Sen sijaan saman paikan vain leksikaalisesti toisistaan eroavien erimääritteisten ja 

samamääritteisten nimien määrittely rinnakkaisnimiksi tai -muodoiksi on vaihdel-

lut. Esimerkiksi Kurt Zilliacus (1972: 363) pitää tällaisia saman merkityksen eri 

lekseemillä ilmaisevia nimiä rinnakkaisniminä määritellen rinnakkaisnimen sa-

man paikan eri nimeksi, josta on vähennetty, muutettu tai johon on lisätty jokin 

elementti muihin nimitietoihin verrattuna. Šrámekin mukaan ilmaukset taas ovat 

rinnakkaismuotoja, mikäli niiden sisältö on sama (ks. Ainiala 1997: 30), ja Ainiala 

(1997: 30) asettuu samalle kannalle määritellen rinnakkaismuodoiksi ne samatar-

koitteiset ilmaukset, joissa erityispiirrettä ilmaisevaan nimenosaan sisältyy sama 

tai samamerkityksinen lekseemi. Kepsun (1982: 117 – 118) mukaan kumpikin 

ratkaisu on mahdollinen. 

Asetun tutkimuksessani Zilliacuksen ja Kepsun kannalle ja pidän rinnak-

kaisniminä sekä yksilöivältä merkitykseltään erilaisia että merkitykseltään saman-

laisia mutta leksikaalisesti toisistaan eroavia saman paikan eri nimiä. Tällainen 

menettely on mielekäs kummankin tutkimuskohteeni kannalta. Koska oletan, että 

eri appellatiiveilla on luokiteltu ominaisuuksiltaan erilaisia paikkoja, on mielen-
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kiintoista tarkastella, millaiset kohoumat on ikään kuin luokiteltu kahteen kertaan 

eri appellatiivilla ja mikä on mahdollisesti syynä tähän. Tämän vuoksi en myös-

kään pidä perusosaltaan erilaisia rinnakkaisnimiä merkitykseltään täysin saman-

laisina, vaikka niissä olisikin täysin sama määriteosa. Nimien toistuvuuden tarkas-

telun kannalta taas on mielekästä käsitellä erillisinä niminä sellaisia saman paikan 

nimiä, joissa määriteosat ovat sisällöllisesti samanlaiset mutta leksikaalisesti eri-

laiset (ks. 3.4). Saman nimen eri muodoiksi käsitän ne tapaukset, joissa ni-

miasujen välillä on lähinnä fonologisia tai morfologisia eroja. Fonologisia eroja 

ovat esimerkiksi yleiskielisen ja murteellisen muodon rinnakkainen käyttö (Ahteet 

- Ahtiat), morfologisia yksiköllisen ja monikollisen perusosan rinnakkainen käyttö 

(Kolunmäki – Kolunmäet) tai nominatiivi- ja genetiivimääritteen rinnakkainen 

käyttö (Susitöyry - Sudentöyry). Rinnakkaisniminä puolestaan pidän nimiä, joissa 

perusosana on eri appellatiivi (Huutokärjenvuoret - Huutokärjenkalliot), jotka 

ovat epeksegeettisiä (Pasaristo – Pasaristonmäki), elliptisiä (Tolkonmäki – Tolk-

ko), joissa on tapahtunut reduktio (Haukijärvenvuori – Haukivuori), joissa on sel-

ventävä lisämäärite (Syrjänmäki – Vääräsyrjänmäki) tai joissa sama asia tai hen-

kilö ilmaistaan eri lekseemillä (Lintukallio – Terrikallio). (Ks. Kepsu 1982: 115 – 

116.) 

Joskus nimien määrittely rinnakkaisnimiksi tai -muodoiksi on vaikeaa muis-

ta syistä. Esimerkiksi omassa aineistossani tällainen on tapaus Vaajankallio – 

Vaalankallio. Vaajankallion nimeämisperuste ei tule nimilipussa ilmi, mutta ni-

men Vaalankallio taustasta kerrotaan, että Vaala-nimisellä miehellä oli ennen ta-

pana onkia kyseiseltä kalliolta. Voi olla, että nimien määriteosat ovat toistensa 

fonologisia variantteja, jolloin kyse olisi rinnakkaismuodoista. Kuitenkin vaaja 

merkitsee maahan tai veden pohjaan pystyyn lyötyä kiinnityspaalua tai -seivästä 

tai kappaletta, jota käytetään esimerkiksi erillisten kappaleiden halkaisuun tai ki-

ristämiseen (NS). Koska paikka sijaitsee rannassa, on mahdollista, että sen nimen 

perusteena on paikalla tai sen lähellä ollut vaaja. Voi olla, että esine on paikalta 

hävinnyt ja paikka on nimetty uudelleen toisen asian perusteella tai motivaa-

tiotaustaltaan hämärtynyt nimi on tulkittu toisin. Tietysti aina voi olla mahdollista 

sekin, että paikalla on ollut sekä vaaja että onkiva Vaala-niminen mies, jolloin 

paikalla olisi kaksi eri nimeämisprosessissa syntynyttä nimeä. 
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Maankohoumia luokittelevien appellatiivien tarkastelussa tavoitteni on ollut 

tarkastella kunkin nimen tarkoitteen ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että olen 

käsitellyt myös rinnakkaisnimien tarkoitteet erillisinä paikkoina. Tämän menette-

lytavan seurauksena sama tarkoite on mahdollisesti kahteen tai useampaan kertaan 

tarkoitteiden määrittelyjen perusteella muodostetuissa ryhmissä, ja sen ominai-

suudet toistuvat paikkojen tarkastelussa. Yhteensä 71 tarkoittetta on tarkasteltu 

kahteen tai useampaan kertaan. Tämä on noin 8,4 prosenttia kaikista tarkastele-

mistani 846 tarkoitteesta. Tämän perusteella päällekkäisyyden vaikutus tutkimuk-

sen tuloksiin ei siis ole huomattava. Olen tehnyt tarkoitteiden päällekkäisyydestä 

enemmän selkoa kunkin appellatiivin käsittelyosuudessa. 
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4 PAIKKOJA LUOKITTELEVAT APPELLATIIVIT ASIKKALAN MAAN-

KOHOUMIEN NIMISSÄ 

 

 

Aineistoni 1756 nimessä esiintyy yhteensä 15 erilaista maankohoumia luokittele-

vaa appellatiivia. Tämän lisäksi aineistossa on 45 sellaista nimeä, jotka ovat syn-

taktisesti yksiosaisia, yksi- ja kaksiosaisuuden kannalta rajatapauksia tai muuten 

muihin tapauksiin sopimattomia. Taulukossa 1 on jäsenneltynä, kuinka monessa 

nimessä tietyt appellatiivit ovat perusosina ja mikä on kunkin perusosatyypin pro-

sentuaalinen osuus kaikista nimistä. 

 

TAULUKKO 3. Asikkalan maankohoumien perusosat 

 

Appellatiivi Nimien määrä Prosentuaalinen osuus  

Mäki 975 55,5 

Kallio 531 30,2 

Vuori 97 5,5 

Harju 54 3,1 

Muu maankohoumia luo-
kitteleva appellatiivi2 

54 3,1 

Yksiosaiset/muut nimet 45 2,6 

Yhteensä 1756  ~100,0 

 

 

Kiviniemi (1990, 107 – 109) on muodostanut kaksi rinnakkaista listaa yleisimmis-

tä nimien perusosina olevista appellatiiveista. Toinen niistä perustuu yleisimpien 

paikannimien aineistoon, toinen niin sanotun atk-seminaarin aineistoon (55000 

nimeä). Kummankin listan mukaan kaksi yleisintä perusosaa ovat lukuun ottamat-

ta -lA-johtimeen päättyviä nimiä ja yksiosaisia nimiä pelto ja mäki. Näiden jälkeen 

yleisimpiä ovat suo, niitty, niemi, saari, lahti ja lampi, joiden yleisyysjärjestys 

vaihtelee kahdessa listassa jonkin verran. Maankohoumia luokittelevista appella-

tiiveista listoissa esiintyvät mäen lisäksi kallio, vuori, rinne ja harju. Myös oman 
                                                 
2 Näitä on yhteensä 11 (ks. 4.5) 
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aineistoni nimistä reilussa puolessa on perusosana mäki. Atk-seminaarin aineis-

tossa appellatiivi esiintyi tätäkin useammin, sillä se oli perusosana 2/3 maanko-

houmien nimistä. Viljelysnimissä appellatiivi pelto esiintyi perusosana samassa 

suhteessa. Appellatiivin mäki yleisyys selittyy kuitenkin myös sillä, että sen tar-

koitteina on peltoa useammin esimerkiksi asumuksia. (Kiviniemi 1990: 115.) 

Omassa aineistossani myös muiden appellatiivien osuus vastasi Kiviniemen atk-

seminaarin aineistosta saatuja tuloksia : kallio on kummassakin toiseksi, vuori 

kolmanneksi ja harju neljänneksi yleisin appellatiivi nimien perusosissa. Sen si-

jaan yksiosaisten nimien osuus ei kasva omassa aineistossani yhtä suureksi kuin 

Kiviniemen aineistoissa. Muiden maankohoumia luokittelevien appellatiivien 

esiintyminen nimien perusosina näyttäisi olevan kaikkien aineistojen perusteella 

harvinaisempaa. 

Laapotti (1993: 109) on selvitellyt pro gradu -tutkielmassaan eri appellatii-

vien esiintymistä Asikkalan lähellä sijaitsevan Lahden kaupungin alueen maanko-

houmien nimien perusosina. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen aineistossa on 334 

nimeä. Näistä noin 60 prosentissa3 perusosana on mäki (mukana myös yksi mo-

nikkomuotoinen perusosa). Toiseksi yleisin perusosa on kallio (mukana 11 mo-

nikkomuotoista perusosaa), joita on aineistossa noin 16 prosenttia kaikista nimis-

tä. Harjuja aineistossa on 2 prosenttia kaikista nimistä ja vuoria noin prosentti.  

Muut maankohoumaan viittaavat PA-sanat esiintyvät aineistossa kaikki alle viisi 

kertaa. Rouvalan (1992: 233) tutkimuksen mukaan Lammin maankohoumien ni-

missä mäki on Lahden nimistöön verrattuna vieläkin yleisempi, sillä se esiintyy 

1025 nimen aineistossa 67,7 prosentissa nimistä. Toisaalta mukaan on laskettu 

myös ne peltojen nimet, joiden perusosana on mäki. Kallioita on puolestaan 19,2 

prosenttia kaikista nimistä, harjuja 5,4 ja vuoria 4,4 prosenttia. Muut appellatiivit 

esiintyvät vain muutamien nimien perusosissa. Sekä Lahdessa että Lammilla on 

siis mäkiä suhteellisesti enemmän kuin Asikkalassa ja harju on yleisempi kuin 

vuori. Yhteensä maankohoumia luokittelevia appellatiiveja on Lahden maanko-

houmien nimissä 10 ja Lammin 13. Vaikka näiden kahden tutkimuksen aineistot 

ovat pienempiä kuin omani, eri appellatiivien esiintyminen näyttäisi olevan sa-

mansuuntaista kaikkien tutkimusaluiden maankohoumien nimissä. 

                                                 
3 Laapotin tutkimukseen viittaavat prosentuaaliset osuudet olen laskenut itse 
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4.1 Mäki 

 

NS antaa mäki-sanalle kaksi päämerkitystä: toisaalta se on paikka, jossa maanpin-

nan kaltevuus on huomattava ja toisaalta se on kukkulamainen maaston kohoama, 

joka on maantieteellisesti 25 – 50 metriä korkea. SMSA:n aineistojen perusteella 

sana merkitsee kaakkoishämäläiseen murrealueeseen kuuluvissa pitäjissä ainakin 

’mäkeä’, ’maantiemäkeä’, ’mäennyppylää’, ’kumparetta’, ’korkeaa, kumpumaista 

kohtaa maastossa’ tai ’tavallisesti metsää kasvavaa kukkulaa, jossa ei ole kalliota’.  

Olen ryhmitellyt nimilipuissa tarkoitteiltaan määritellyt mäki-perusosaiset 

nimet ryhmiin (taulukko 4) nimilippujen määrittelyjen ja kuvailujen perusteella. 

Seuraavassa esittelen aineistoni analyysin pitkälti ryhmittäin. Ensinnäkin tarkaste-

len eri määrittelyjä ja kuvailuja tarkemmin. Seuraavaksi kiinnitän huomiota eri 

ryhmiin kuuluvien tarkoitteiden kartasta mitattaviin ominaisuuksiin. Olen laskenut 

kunkin tarkoiteryhmän keskimääräisen korkeuden merenpinnasta, korkeuden ym-

päröivään maastoon nähden sekä pinta-alan. 4 Lisäksi olen tarkastellut eri ryhmiin 

kuuluvien tarkoitteiden maastopiirteitä. Analyysissa vertailen kustakin ryhmästä 

saatuja tuloksia keskenään. Näiden tuloksien perusteella olen myös tarkastellut 

kaikkien mäiksi luokiteltujen kohoumien keskiarvoisia korkeuksia, pinta-aloja ja 

muita ominaisuuksia. Edellä kuvailtua menettelytapaa olen käyttänyt myös tarkas-

tellessani kallioiden, vuorien, harjujen ja muilla appellatiiveilla luokiteltujen tar-

koitteiden määritelmiä ja ominaisuuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Tässä menettelyssä on muutamia poikkeuksia, jotka selvitän myöhemmin 
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TAULUKKO 4. Mäki-appellatiivin tarkoitteiden nimilippumääritelmät 

  

Nimilipussa oleva määritelmä nimen 
tarkoitteesta 

Nimien määrä 

Mäki tiessä (maantie-, kylätie- metsä-
tiemäet)  

94 

Korkea, jyrkkä, suuri 63 
Pieni, loiva, matala 48 
Metsämäki tai metsäinen mäki 36 
Muut 30 
Mäkimaasto, mäkinen alue 19 
Kalliomäki, kallioinen kohouma, ko-
houma, jossa kalliota 

17 

Mäentöyräs, mäen töyräs, mäentöyry, 
mäen töyry  

15 

Mäennyppylä 14 
Mäenkumpare, mäen kumpare, mäki-
kumpare, peltokumpu 

13 

Kallio 12 
Useampi kohouma 11 
Osa toista kohoumaa 11 
Sora/hiekkamäki, maaperältään sorai-
nen/hiekkainen kohouma 

10 

Kukkula, mäenkukkula 9 
Harju, harjanne 8 
Pitkä 7 
Rinne 4 
Laaja 4 
Saareke 3 
Ylänne 2 
Pyöreä 2 
Kumpuileva 2 
Vieru 1 
Mäkikieleke 1 
Louhikkoinen 1 
Yhteensä 437 
 

Taulukosta 4 selviää, että huomattavan moni tarkoitteista on määritelty maan-, 

metsä-, kylätienmäiksi tai muuten tiessä ja mahdollisesti sen vieressä sijaitseviksi 

mäiksi. Näistä 11:n kuvaillaan olevan suuria, jyrkkiä tai korkeita ja 8:n pieniä tai 

loivia. Muutama ryhmään kuuluvista tarkoitteista on määritelty tiessä sijaitsevaksi 

mäentöyrääksi (Ahurinmäki), -töyryksi (Pietismäki) tai -nyppyläksi (Mokkamäki). 

Neljän tarkoitteen mainitaan olevan lisäksi paikan kohdalla mutkaisia (Koiviston-
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mäki – Kynnöstenmäki ja Syrjänmäki – Vääräsyrjänmäki). Lisäksi kaksi tarkoitet-

ta määritellään moniosaisiksi (Siltastenlovenmäki ja Töyssymäki). Useassa tapauk-

sessa nimen tarkoitteeksi on määritelty tiessä oleva kohouma, mutta kartan perus-

teella monessa tapauksessa tämä jatkuu korkeampana tien vieressä. Esimerkiksi 

Pirunmäki on tiessä noin 125 metriä korkea, mutta tien vieressä noin 150 metriä. 

Monesti tarkoitteena näyttäisikin olevan jonkin laajemman ja korkeamman ko-

houman tiessä sijaitseva osa. Tästä johtuen näiden tarkoitteiden pinta-alojen sel-

vittäminen on melko vaikeaa, joten olen jättänyt sen tekemättä näiden tämän ryh-

män tarkoitteiden kohdalla.  

Mäkien tarkoitteet on nimilipuissa määritelty metsämäiksi 12 kertaa ja met-

säisiksi 24 kertaa, vaikka moni muukin mäeksi luokiteltu paikka sijaitsee metsässä 

tai kasvaa metsää. Tällaisia tarkoitteita on kuvailtu adjektiiveilla korkea neljä ker-

taa sekä kerran adjektiiveilla iso, laaja, loivarinteinen tai pieni. Yhden tarkoitteen 

mainitaan olevan osaksi metsää ja osaksi peltoa (Kippamäki) sekä yhden tarkoit-

teen käsittävän kaksi kohoumaa (Saarenvuorenmäet). Nimilippujen määrittelyjen 

perusteella monet mäiksi luokitellut kohoumat ovat myös kallioisia. Tähän viita-

taan määrittelyissä appellatiivilla kalliomäki kaksi kertaa, kalliokumpare kerran, 

kalliokukkula kerran sekä adjektiivilla kallioinen 11 kertaa. Lisäksi kaksi tarkoi-

tetta määritellään mäiksi, joilla on kalliota näkyvissä. Tämän ryhmän paikkoja on 

lisäksi kuvailtu adjektiiveilla laaja, kivinen, korkea, suuri ja jyrkkä. Tästä ryhmäs-

tä olen erottanut omaksi ryhmäkseen ne tarkoitteet, joiden on määritelty olevan 

kallioita. Kallioiksi määriteltyjä mäkiä on kuvailtu jyrkiksi tai korkeiksi kaksi 

kertaa. Lisäksi yhdellä kerrotaan paljon siirtolohkareita, yhtä kuvaillaan pyöreäksi 

ja puuttomaksi ja yhtä kallioperältään rapautuvaksi. Maaperänsä perusteella on 

määritelty kymmenen nimen tarkoiteet sora- tai hiekkamäiksi tai muuten maape-

rältään soraisiksi kohoumiksi. Kahden tällaisen paikan nimi on Soramäki ja kuu-

den Tuhkamäki, joiden nimeämisperusteeksi mainitaan kohouman maaperän hie-

kan hienous, ”tuhkamaisuus” (ks. myös 5.1). Lisäksi viiden mäen tarkoiteet mää-

ritellään harjuiksi ja kolmen harjanteiksi. 

Yksi ryhmistä sisältää tarkoitteet, jotka on määritelty joko mäentöyräiksi 

(10 tarkoitetta), mäen töyräiksi (2 tarkoitetta), mäentöyryiksi (2 tarkoitetta) tai 

mäen töyryiksi (yksi tarkoite). Näitä on lisäksi kuvailtu adjektiiveilla korkea kaksi 
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kertaa, pieni kaksi kertaa, laaja kerran ja laakkea kerran. Tällainen määrittely on 

lähinnä yhden kerääjän tyyliä puhua paikoista. Näyttäisi kuitenkin siltä, että suu-

rin osa tällaisista tarkoitteista on pieniä metsäkohoumia kylien keskustoissa tai 

peltojen keskellä. Entiteetiltään samanlaisia tarkoitteita on myös määritelty mäen-

nyppylöiksi. Näistä viittä kuvaillaan lisäksi pieniksi. Muita kuvailuun käytettäviä 

adjektiiveja ovat kallioinen ja metsäinen. Myös kumpareiksi määritellyt mäet 

näyttäisivät olevan pieniä. Tämän ryhmän tarkoitteet on määritelty kumpareiksi (2 

tarkoitetta), mäenkumpareiksi (7 tarkoitetta), mäen kumpareiksi (2 tarkoitetta), 

mäkikumpareiksi (yksi tarkoite) ja peltokummuksi (yksi tarkoite). Neljää tällaista 

paikkaa on kuvailtu lisäksi pieniksi sekä kolmea paikkaa korkeaksi, laakeaksi tai 

hiekkaiseksi. Kahden paikan kerrotaan sijaitsevan peltojen keskellä, ja tähän näyt-

täisi viittaavan myös appellatiivi peltokumpu. 

Olen koonnut yhdeksi ryhmäksi ne tarkoitteet, jotka on määritelty toisen 

kohouman osaksi tarkoitetta sen enempää määrittelemättä. Kartan perusteella tä-

män ryhmän tarkoitteet ovat toisen kohouman huippuja, rinteitä, kylkiä, jyrkäntei-

tä tai muuten kohoumia jossakin laajemmassa kohoumassa. Tämän lisäksi aineis-

tossa on tarkoitteita, jotka on määritelty rinteiksi, vieruksi (Norliininmäki) ja ka-

peaksi mäkikielekkeeksi (Puolukkamäki). Myös neljä kukkuloiksi määritellyistä 

tarkoitteista näyttäisivät olevan toisen kohouman osia ja loput ryhmän tarkoitteista 

itsenäisiä kohoumia. 

Mäkimaastoiksi määriteltyjä tarkoitteita on kuvailtu 11 kertaa metsäisiksi ja 

lisäksi yhden tarkoitteen mainitaan sijaitsevan metsässä ja yhden olevan mäki- ja 

peltomaata. Tämän ryhmän tarkoitteita kuvaillaan myös kallioisiksi, laajoiksi, 

kumpuileviksi ja korkeiksi. Kuitenkin tätäkin määrittelyä on käyttänyt vain yksi 

nimestäjä. Tämän ryhmän tarkoitteita muistuttavat kaksi ylänteiksi määriteltyä 

tarkoitetta, joista kumpikin mainitaan laajaksi ja metsäiseksi. 

Kolmen nimen (Lehtistenmäki, Pihlajamäki ja Saarenmäki) tarkoitteet mää-

ritellään nimilipussa jonkinlaisiksi mäensaarekkeiksi. Yhteistä näille kaikille pai-

koille on se, että ne sijaitsevat pellon keskellä ja kohoavat maastosta vain vähän. 

Tässä tulee esiin se seikka, että appellatiivia saari voidaan käyttää myös analogi-

sesti muista kuin veteen rajautuvista paikois ta (Kiviniemi 1990: 64, ks. 4.6). 
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Joissakin nimilipuissa ei ole mainintaa tarkoitteen lajista, mutta sen ominai-

suuksia kuvaillaan muuten. Yhden ryhmän olenkin muodostanut niistä nimistä, 

joiden tarkoitteita on kuvailtu nimilippujen selitteissä adjektiiveilla korkea, suuri 

tai jyrkkä. Näistä yleisin on korkea (46 kappaletta). Vaikka adjektiiveilla on hie-

man toisistaan poikkeavat merkitykset, käytetään niitä kuvailemaan yleensä laa-

juudeltaan tai korkeudeltaan suuria kohoumia.  NS:n mukaan adjektiivilla jyrkkä 

on merkitys ’enemmän tai vähemmän pystysuoraan nouseva tai laskeva, voimak-

kaasti vaakasuorasta poikkeava’. Myös adjektiivilla korkea viitataan pystyulottu-

vuudeltaan perustasosta huomattavasti kohoavaan. Suuri puolestaan on merkityk-

seltään useimmiten pituudeltaan tai muilta ulkoisilta mittasuhteiltaan kookas olio, 

esine tai paikka. Edellä mainittujen adjektiivien lisäksi näitä tarkoitteita on kuvail-

tu kaksi kertaa laajaksi kerran sekä kerran kivikkoiseksi tai pyöreäksi. Kahdesti 

nimen tarkoitteeksi on määritelty mäen lisäksi kallio. Korkeudeltaan tai laajuudel-

taan pieniin mäkiin on viitattu eniten (39 kertaa) adjektiivilla pieni, mutta myös 

adjektiivit loiva ja matala esiintyvät. Yhtä kokoumaa kuvaillaan ”loivaksi pienek-

si mäeksi”. Adjektiivia pieni on siis käytetty viittaamaan sekä korkeuteen että 

laajuuteen, mikä on adjektiivin sanakirjamääritelmän mukaista: NS:n mukaan 

adjektiivilla viitataan ulkonais ilta mittasuhteiltaan tai ulottuvuuksiltaan vähäisen 

tai pienikokoiseen elolliseen olioon, paikkaan tai muuhun sellaiseen.  Seitsemän 

nimen tarkoitteena on pitkä tai pitkähkö kohouma. Tässä ryhmässä onkin kaksi 

Pitkämäkeä. Laajoiksi on kuvailtu neljän nimen tarkoitteet. Harvemmin esiintyviä 

muita adjektiiveja ovat pyöreä, kumpuileva ja louhikkoinen, joita kuitenkin voi 

pitää melko odotuksenmukaisina kohoumien kuvailemiseen. 

11 tarkoitteen määritellään käsittävän useamman kuin yhden kohouman, 

vaikkakin myös useampi johonkin toiseen ryhmään kuuluva tarkoite on tällainen.  

Useimmiten tämän ryhmän tarkoite käsittää kaksi kohoumaa, mutta muutama  

näyttäisi käsittävän kohoumarypään. Lisäksi kolme tarkoitetta näyttäisi olevan 

oikeastaan jonkin laajemman kohouman useampi huippukohta. Muutamassa tapa-

uksessa kullakin kohoumalla on myös oma nimensä. Esimerkiksi nimen Ranta-

mäet tarkoite käsittää kolme korkeaa ja laajaa kohoumaa, jotka kukin tunnetaan 

myös omalla nimellään (Saarenvuori, Haukkavuori ja Huitunmäki). Se, että ko-
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houmia on useampi, näkyy myös perusosana olevan appellatiivin monikollisesta 

muodosta. 

Ryhmä ”muut” koostuu sellaisista nimistä, joiden nimilipuissa ei ole mitään 

määritelmää tarkoitteen lajista tai ominaisuuksista, mutta joiden tarkoitteen enti-

teetin olen selvittänyt esimerkiksi niiden rinnakkaisnimien yhteydessä. Joitakin 

tämän ryhmän tarkoitteita olen tarkastellut niiden osien (rinne, huippu tms.) enti-

teettien tarkastelun yhteydessä. 

 

Kaikkien tarkastelemieni mäiksi luokiteltujen paikkojen keskiarvoinen korkeus on 

noin 131 metriä. Mäkimaastoiksi määritellyt tarkoitteet olivat ryhmittäin tarkastel-

tuna keskimääräisesti muita korkeampia kohoten noin 169 metriä merenpinnan 

yläpuolelle. Mäkimaastoksi on määritelty myös aineistoni korkein mäki, noin 

185,5 metriä korkea Vahtermäki. Muut keskimääräisesti korkeat tarkoitteet on 

määritelty metsämäiksi (noin 150 metriä), harjuiksi tai harjanteiksi (noin 142 met-

riä) ja laajoiksi (noin 150 metriä). Korkeita ovat myös mäkikielekkeeksi määritel-

ty tarkoite (noin 145 metriä), ylänteiksi määritellyt kaksi tarkoitetta (noin 140 

metriä) sekä pyöreiksi (noin 147,5 metriä) ja kumpuileviksi (noin 145 metriä) 

kuvaillut tarkoitteet. Myös korkeiksi, jyrkiksi ja suuriksi kuvaillut tarkoitteet ko-

hoavat keskimääräisesti noin 140 metrin korkeuteen. Tämän ryhmän tarkoitteiden 

korkeudet vaihtelevat edellä mainituista ryhmistä eniten: ryhmän matalin on noin 

95 metriä korkea Pajanmäki ja korkein noin 175 metriin kohoava Niinimäki. 

Keskimääräiseltä korkeudeltaan matalimmat tarkoitteet on määritelty nyp-

pylöiksi (noin 112 metriä), kallioiksi (noin 109 metriä) tai pieniksi (noin 110 met-

riä). Keskimääräiseltä korkeudeltaan alle 120 metriä ovat myös rinteiksi (noin 119 

metriä), töyräiksi (noin 118 metriä), kukkuloiksi (noin 117 metriä) ja vieruksi 

(noin 90 metriä) määritellyt tarkoitteet. Matalimmat mäet ovat pieniksi kuvaillut 

Kuoppamäki, Okkerinmäki ja Rajamäki, jotka kaikki ovat noin 82,5 metriä korkei-

ta. Suurin vaihtelu korkeuksissa on rinteiksi määritellyissä tarkoitteissa, sillä tä-

män ryhmän matalin on noin 87,5 metriä korkea Lamppeeninmäki ja korkein puo-

lestaan noin 172,5 metriä korkea Kärmemäki. 

Paikkojen korkeus merenpinnasta mitattuna ei kerro kuitenkaan mitään 

paikkojen suhteellisesta korkeudesta ympäristöönsä nähden. Esimerkiksi tiessä 
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sijaitsevien tarkoitteiden joukossa on niin muutaman metrin maastosta kohoavia 

kohoumia kuin hyvin jyrkkiä nousuja, vaikka ryhmän tarkoitteiden keskikorkeus 

on noin 130 metriä. Prototyyppisimmillään suurin osa niistä kuitenkin kohoaa 

ympäröivästä maastosta vain noin kymmenisen metriä tai on muuten loivia. Moni 

tällainen kohouma on nimetty varmasti pitkälti keskeisen sijaintinsa vuoksi, sillä 

tiessä sijaitsevat nousut ja laskut ova t kulkemisen kannalta tärkeitä. Tiessä sijait-

sevien mäkien määrittelyt ovat toisinaan hieman ristiriitaisia verrattuna tarkoitteen 

kartasta mitattaviin ominaisuuksiin. Esimerkiksi Häntämäki määritellään melko 

korkeaksi, mutta se näyttäisi kohoavan ympäröivästä maastostaan vain viitisen 

metriä. Pieneksi on puolestaan kuvailtu noin 165 metriä korkeaa Peukalomäkeä, 

joka kuitenkin kohoaa kymmenisen metriä maastosta ja on tien vieressä vielä kor-

keampi. Määrittelyihin on varmasti vaikuttanut eniten se, kuinka jyrkkä tiessä 

oleva nousu on. Peukalomäen kohdalla adjektiivilla pieni saatetaan viitata myös 

tarkoitteen laajuuteen. Näin on myös pieneksi mäennyppyläksi määritellyn Pik-

kumäen (- Pyssykivenmäki) kohdalla, joka on merenpinnasta mitattuna noin 132,5 

metriä korkea. Kuitenkin jo nimen määriteosa kuvailee tarkoitettaan hyvin: Pik-

kumäki on laajuudeltaan 0,2 ha ja kohoaa ympäröivästä maastostaan noin 7,5 met-

riä. Näin ollen paikka ei olisi NS:n mukaan maantieteellisesti määriteltynä mäki. 

Monet suhteellisesti matalat kohoumat sijaitsevat esimerkiksi kylien keskustoissa 

ja asutusalueilla, jolloin on ollut olemassa tarve viitata kyseisiin paikkoihin niiden 

pienuudesta huolimatta. Myös ympäröivän maaston korkeus vaikuttaa suuresti 

siihen, koetaanko joku paikka korkeaksi vai matalaksi. Esimerkiksi keskikor-

keudeltaan pienimpien ryhmien merenpinnasta mitattuna korkeimmat kohoumat 

sijaitsevat merenpinnasta melko korkealla sijaitsevalla alueella, kun taas puoles-

taan merenpinnasta mitattuna matalimmat keskikorkeudeltaan korkeisiin ryhmiin 

kuuluvat kohoumat usein sijaitsevat vedenkokoumien lähistöllä, jossa maa alkaa 

vasta kohota enemmän. 

Suhteellista korkeutta tarkasteltaessa keskimääräisesti korkeimmiksi osoit-

tautuvat tarkoitteet, jotka on määritelty mäkimaastoiksi (kohoavat keskimäärin 

ympäröivästä maastostaan noin 34 metriä), ylänteiksi (noin 51 metriä), harjuiksi 

tai harjanteiksi (noin 36 metriä), suuriksi (noin 37 metriä), laajoiksi (noin 45 met-

riä), louhikkoisiksi (noin 52,5 metriä) tai useamman kohouman käsittäviksi (noin 
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34 metriä). Suhteellisesti korkein mäeksi luokiteltu paikka on suureksi kuvailtu 

Holminmäki (- Holminvuori), joka kohoaa ympäristöstään noin 77,5 metriä. Suh-

teellisesti mitattuna matalimmat tarkoitteet on puolestaan määritelty maantiemäik-

si (noin 12 metriä), rinteiksi (noin 12,5 metriä), töyräiksi (noin 13 metriä), nyppy-

löiksi (noin 11 metriä), saarekkeiksi (noin 13 metriä), pieniksi (noin 13 metriä) tai 

vieruksi ja kielekkeiksi (molemmat noin 10 metriä). Suhteellisesti matalimmat 

kohoumat nousevat ympäröivästä maastostaan vain noin 2,5 metriä. Tällaisia tar-

koitteita on aineistossani yhteensä seitsemän. Keskimäärin mäiksi luokitellut pai-

kat ovat suhteelliselta korkeudeltaan noin 26 metriä korkeita. Vaikka aineistossa 

onkin huomattavan matalia mäiksi luokiteltuja kohoumia, suurin osa kuitenkin 

täyttää NS:n määrittelemän appellatiivin maantieteellisen merkityksen. 

Mäiksi luokitellut kohoumat vaihtelevat suuresti pinta-aloiltaan, sillä tar-

koitteet voivat olla laajuudeltaan muutamasta aarista lähemmäs neliökilometriin. 

Keskimääräiseltä pinta-alaltaan laajimmat tarkoitteet on määritelty metsämäiksi 

(noin 10,8 ha), mäkimaastoiksi (noin 30 ha), ylänteiksi (noin 50,7 ha), harjuiksi 

tai harjanteiksi (noin 15,9 ha), sora/hiekkamäiksi (noin 11,1 ha), suuriksi (noin 

14,9 ha), laajoiksi (noin 44,1 ha) tai useamman kohouman käsittäviksi (noin 10,7 

ha). Aineiston laajin mäeksi luokiteltu kohouma on noin 102,9 ha laaja Vuoren-

mäki, joka määritellään suureksi mäeksi. Kun jokin paikka kattaa useamman ki-

lometrin laajuisen alueen, vaihtelee paikan entiteettikin hyvin paljon. Esimerkiksi 

mäkimaastoksi määritellyssä 95,9 ha laajuisessa Saarningonmäessä kasvaa havu-

metsän lisäksi lehtimetsää ja se on myös osittain niittyä ja suota. Keskimääräiseltä 

pinta-alaltaan pienimmät tarkoitteet on määritelty rinteiksi (noin 1,7 ha), kielek-

keeksi (noin 1,9 ha), saarekkeiksi (noin 1,2 ha), pieniksi (noin 1,3 ha) ja vieruksi 

(noin 1,2 ha). Aineiston pienimmät tarkoitteet ovat laajuudeltaan vain noin 0,06 

ha. Kaikkien mäkien keskimääräinen pinta-ala on noin 10 ha. 

 

Suurin osa mäiksi luokitelluista kohoumista kasvaa kartan perusteella havumetsää. 

Poikkeuksen muodostavat luonnollisestikin tiessä sijaitsevat mäet, joista kuitenkin 

monet ovat metsäisiä, jos nimen tarkoitteeksi käsitetään myös tiemäen vieressä 

oleva alue. Mäkimaastoiksi, toisen kohouman osiksi sekä pitkiksi määriteltyjen 

tarkoitteiden ryhmissä kaikki kohoumat kasvavat vain havumetsää. Aineistossa on 
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useampi sekä havu- että lehtimetsää, lehtimetsää tai sekametsää kasvava tarkoite, 

mutta kussakin ryhmässä näitä on vain muutamia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että 

suhteellisen paljon lehtimetsäisiä kohoumia on pieniksi määriteltyjen tarkoitteiden 

ryhmässä, joissa tällaisia tarkoitteita on 13 (noin 27 prosenttia kaikista ryhmän 

tarkoitteista). Useampia lehtimetsäisiä paikkoja on myös suuriksi määriteltyjen 

tarkoitteiden ryhmässä sekä ryhmässä ”muut”. Joidenkin tarkoitteiden on määri-

telty olevan joko kokonaan tai osittain peltoa. Kuitenkin tällaiset kohoumat ovat 

aineistoni perusteella melko harvinaisia, sillä kymmenessä ryhmässä ei ole yhtä-

kään peltoista tarkoitetta, ja muissakin ryhmissä tällaisia on yksi tai kaksi. Suh-

teellisen paljon peltoisia tarkoitteita on määritelty metsämäiksi (7 eli noin 19 pro-

senttia), kallioiksi (3 eli 25 prosenttia), töyräiksi (4 eli 27 prosenttia) ja pieniksi (6 

eli 13 prosenttia). Myös ryhmän ”muut” tarkoitteissa on useammassa peltoa (4 eli 

13 prosenttia). Metsämäiksi ja kallioiksi määriteltyjen tarkoitteiden peltoisuus on 

toisaalta yllättävää, mutta toisaalta niissä on peltoa vain osittain. Metsämäiksi 

määriteltyjen tarkoitteiden kohdalla selitystä voi hakea myös niiden laajuudesta, 

sillä mitä laajempi tarkoite, sitä vaihtelevampi se on entiteetiltään. Tietysti on 

muistettava, että nimestyksen jälkeen paikan entiteetti on voinut muuttua eli met-

sää on raivattu viljeltäväksi pelloksi, vaikkakin maaseudulla kehitys lienee ollut jo 

pitkään päinvastaista. Erilaisten metsätyyppien ja pellon lisäksi monissa tarkoit-

teissa näyttäisi olevan myös suomaastoa, hietikkoa tai niittyä, mutta tämä on jo 

huomattavasti harvinaisempaa. Mäkimaastoiksi määritellyissä tarkoitteissa neljäs-

sä on suota, muissa ryhmissä soisia tarkoitteita on korkeintaan yksi tai kaksi, eikä 

15 ryhmässä ole yhtään soista tarkoitetta.  

Monet mäiksi luokitellut paikat ovat kallioisia. Vaikka tarkoitteessa ei olisi-

kaan kartan perusteella avokalliota, se ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettei siinä olisi 

lainkaan kalliota. Kallioisuus ei vain välttämättä ole paikan huomiota herättävin 

ominaisuus. Suhteellisen vähän avokalliota on nyppylöiksi, kumpareiksi sekä so-

ra/hiekkamäiksi määritellyissä tarkoitteissa, joiden ryhmissä on vain yksi kallioi-

nen tarkoite. Suhteellisen paljon avokallioisia tarkoitteita on määritelty luonnolli-

sestikin kalliois iksi mäiksi (13 kappaletta eli 76 prosenttia) ja kallioiksi (9 eli 75 

prosenttia). Tietysti on hämmästyttävää, ettei kaikissa näihin ryhmiin kuuluvissa 

tarkoitteissa ole kalliota. Esimerkiksi kallioiksi määritellyistä tarkoitteista kolmes-
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sa ei ole avokalliota ollenkaan ja kolmessa vain hyvin vähän. Tähän selityksenä 

voi tietysti olla aina se, että paikat ovat määrittelyn jälkeen metsittyneet niin pal-

jon, ettei paikan kallioisuus ole enää huomattavaa. Suhteellisen moni kallioinen 

tarkoite on määritelty mäkimaastoksi (10 eli 53 prosent tia), toisen kohouman 

osaksi (5 eli 45 prosenttia), korkeiksi tai suuriksi (36 eli 57 prosent tia), laajoiksi 

(3 eli 75 prosenttia) sekä useamman kuin yhden kohouman käsittäviksi (6 eli 54,5 

prosenttia). Lisäksi ryhmän ”muut” tarkoitteista moni on kallioinen (18 eli 60 pro-

senttia). Myös kahdessa ylänteeksi määritellyssä tarkoitteessa on kummassakin 

kalliota. Monesti kallioisessa kohoumassa on myös yksi tai useampi jyrkänne. 

Suhteellisesti eniten jyrkänteitä on kallioisiksi mäiksi (6 eli 35 prosenttia), suurik-

si tai korkeiksi (15 eli 24 prosenttia), laajoiksi (2 eli 50 prosenttia) ja useamman 

kohouman käsittäviksi (3 eli 27 prosenttia) määritellyissä tarkoitteissa sekä ryh-

män ”muut” tarkoitteissa (7 eli 23 prosenttia). Lisäksi kummassakin ylänteiksi 

määritellyissä tarkoitteissa on jyrkänne. Muiden ryhmien tarkoitteissa jyrkänteet 

ovat lähinnä poikkeuksia, ja vain 11 ryhmän tarkoitteissa on jyrkänne. 

 

Mäkien tarkoitteiden määrittelyjen sekä ominaispiirteiden tarkastelu osoittaa, että 

hyvin moni tarkoite olisi voitu luokitella myös toisenlajiseksi maankohoumaksi.  

Esimerkiksi monet kallioiksi, kalliomäiksi tai kallioisiksi mäiksi määritellyt tar-

koitteet olisi voitu luokitella myös kallioiksi tai vuoriksi (ks. 4.2 ja 4.3). Neljällä 

kalliomäeksi tai kallioiseksi mäeksi määritellyllä tarkoitteella onkin rinnakkais-

nimenään kallio-perusosaan päättyvä nimi (Ruskeamäki – Kappelintaustakallio, 

Hirsimäki – Hirsimäenkallio, Hunttikallionmäki – Hunttikallio sekä Kyrönmäki – 

Kyrönkallio). Tällainen on myös kahdella kallioksi määritellyllä tarkoitteella 

(Huhdanmäki – Huhtastenkallio ja Kaikumäki – Kaikukallio). Lisäksi yhden kalli-

oksi määritellyn tarkoitteen rinnakkainimenä on vuori-perusosainen nimi (Kako-

lanmäki – Kakolanvuori). Mäki- ja kallio-perusosat esiintyvät rinnakkain yhden 

tiessä sijaitsevan tarkoitteen nimessä (Pirunmäki – Vuotavankallio), yhden korke-

aksi kuvaillun tarkoitteen nimessä (Korkeamäki – Korkeakallio) sekä kahden 

ryhmään ”muut” kuuluvan tarkoitteen nimissä (Ruukkisuonmäki – Suonkallio ja 

Kalliomäki – Kalliomäenkallio).   
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Harjuiksi ja harjanteiksi sekä hiekka- tai soramäiksi määritellyt tarkoitteet 

olisi puolestaan voitu luokitella myös harjuiksi (ks. 4.4).  Kuitenkin vain yhdellä 

soramäeksi määritellyllä tarkoitteella esiintyy rinnakkain mäki- ja harju-

perusosaiset nimet (Kotomäki – Lähdeharju). Harjuksi määritellyn Koskuonmäen 

rinnalla esiintyy nimi Isovuori, mitä voi pitää sinänsä odotuksenvastaisena ottaen 

huomioon harjuiksi ja vuoriksi luokiteltujen paikkojen tyypillisimmät ominaisuu-

det (ks. 4.3 ja 4.4). Harju-appellatiivin sisältävä nimi esiintyy rinnakkain mäki-

appellatiivin sisältävän nimen kanssa kahden mäkimaastoksi määritellyn tarkoit-

teen nimissä (Rajamäki – Rajamäenharju ja Paloharjunmäki – Palanneharju) ja 

yhdessä toisen kohouman osaksi määritellyn tarkoitteen nimessä (Ehtolanmäki – 

Ehtolanharju). 

Perusosat vuori ja mäki esiintyvät rinnakkain kolmen korkeiksi tai suuriksi 

määriteltyjen tarkoitteiden nimissä (Honkamäki – Korkeavuori, Linnomäki – Lin-

novuori ja Holminmäki – Holminvuori), yhden pitkäksi määritellyn tarkoitteen 

nimessä (Jytisevänmäki – Kultavuori) sekä yhden ryhmää ”muut” kuuluvan tar-

koitteen nimessä (Huonpohjanmäki – Huonpohjanvuori). Yhdellä tiessä sijaitse-

valla tarkoitteella on kolme nimeä, joista yhden perusosana on äyräs (Kirkolan-

mäki – Sillanäyräänmäki – Kirkolansillanäyräs), yhdellä toisen kohouman osaksi 

määritellyllä tarkoitteella kukkula (Vuorensuonmäki – Isonvuorenmäenkukkula) 

sekä yhdellä ryhmän ”muut” tarkoitteella töyry (Raitinmäki – Lystintöyry). Perus-

osaltaan vaihtelevia rinnakkaisnimiä on myös sellaisilla tarkoitteilla, joiden enti-

teettiä en ole tarkastellut (Kamppilanmäki – Kamppilankallio, Keijumäki – Sepän-

kallio, Korkeamäki – Korkeakallio, Perämäki – Vähäkallio sekä Supitunmäki – 

Isovuori). 

Vaikka mäeksi luokiteltujen paikkojen entiteetit vaihtelevat hyvin paljon, yl-

lättävän harvalla paikalla on rinnakkaisnimenään eri perusosan sisältävä nimi. 

Esimerkiksi 47 tarkastelemallani mäeksi luokitellulla tarkoitteella on rinnakkais-

nimi, jossa perusosana on mäki, ja tällaisia tapauksia on koko aineistossa lisää. 

Näyttäisikin siltä, että paikan entiteetistä huolimatta maankohoumien nimeämis-

prosessissa päädytään yhä uudelleen ja uudelleen tuttuun mäki-appellatiiviin. Tä-

män osoittaa myös se, että syntaktisesti yksiosaisilla nimillä rinnakkaisnimenään 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta nimi, jonka perusosana on mäki (ks. 4.6). 
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Osittain mäki-appellatiivin valitseminen kohouman nimen perusosaksi on mal-

lisidonnaista: kyseessä on yksi yleisimmistä perusosista, jonka merkitys näyttäisi 

lähinnä olevan ’mikä tahansa kohouma’.  

Rinnakkaisnimien vuoksi joissakin ryhmissä saman tarkoitteen entiteetti on 

tarkastelu kahteen tai useampaan kertaan. Tienmäkien ryhmässä seitsemän tarkoi-

tetta on kahteen kertaan tarkasteltuna ja kaksi tarkoitetta kolmeen kertaan. Mäen-

nyppylöiksi määritellyistä tarkoitteista yksi on kahteen kertaan tarkasteltuna, sa-

moin yksi pienten, mäkimaastojen sekä ryhmän ”muut” tarkoit teista. Suuriksi tai 

korkeiksi määriteltyjen tarkoitteiden ryhmässä on yhteensä neljä tarkoitetta kah-

teen kertaan tarkasteltuina. Lisäksi kummankin kumpuilevaksi määritellyn mäen 

tarkoite on sama. Yhteensä 14 tarkoitteen entiteetti jäi selvittämättä nimilippujen 

puutteellisten sijaintitietojen vuoksi. Yhden tarkoitteen kohdalla oli puolestaan 

mahdollista selvittää paikan merenpinnan yläpuolinen korkeus ja paikan muut 

ominaisuudet, mutta ei tarkoitteen suhteellista korkeutta tai pinta-alaa. 

 

KUVA 2. Pitkämäki 
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Kuvassa 2 on Päivärinteen tilan itäpuolella sijaitseva Pitkämäki-niminen ko-

houma, joka on ominaisuuksiltaan melko prototyyppinen mäeksi luokiteltu paik-

ka. Sen korkeus on noin 132,5 metriä, se kohoaa ympäristöstään noin 27,5 metriä 

ja on pinta-alaltaan 6,9 ha. Kartan perusteella kohouma kasvaa havumetsää ja li-

säksi siinä on avokalliota sie llä täällä. 

 

KUVA 3. Kirkolanmäki – Sillanäyräänmäki – Kirkolansillanäyräs 

 

 
 

Kuvassa 3 on prototyyppinen tienmäeksi määritelty kohouma nimeltään Kirko-

lanmäki (- Sillanäyräänmäki, Kirkolansillanäyräs). Se on korkeudeltaan noin 125 

metriä korkea ja kohoaa ympäröivästä maastostaan noin kymmenisen metriä.  

 

4.2 Kallio  

 

NS määrittelee kallion maan pinnasta enemmän tai vähemmän esiin pistäväksi, 

usein louhikkoiseksi kallioperän paljastumaksi, pieneksi vuoreksi tai vuoren osak-

si. Geologisesti kallio on maaperän alla olevaa kiinteää kivimassaa. SMS:n mu-
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kaan yleisesti esiintyvän kallio-asun rinnalla esiintyvät Hämeessä asut ka-

lio~kalijo ja Asikkalassa asu kallia. Aineistossani ei kuitenkaan yhtään tässä asus-

sa olevaa appellatiivia (ks. 2.2). 

 

TAULUKKO 5. Kallio-appellatiivin tarkoitteiden nimilippumääritelmät 

 

Nimilipun selitteessä oleva määritelmä 
paikasta 

Nimien määrä 

Korkea/suuri/jyrkkä/iso 45 
Pieni 34 
Osa toista kohoumaa 26 
Useampi kohouma 21 
Mäki 21 
Kallioniemeke/ niemessä sijaitseva kallio 17 
Muut 11 
Pitkä 6 
Rantakallio 3 
Kalliokumpare 4 
Laaja 3 
Louhikkoinen 3 
Veteen putoava 2 
Kalliokukkula 1 
Kalliojyrkänne 1 
Kalliosaareke 1 
Kallioseinämä 1 
Metsäalue 1 
Ryteikköinen 1 
Tasainen 1 
Laakea 1 
Sileä 1 
Yhteensä 205 

 

  

Eniten kallioiksi luokiteltuja paikkoja on nimilipuissa kuvailtu niiden koon tai 

korkeuden mukaan. Olen ryhmitellyt ne nimet yhteen luokkaan, joiden tarkoitteita 

on kuvailtu suuriksi (12 tarkoitetta), jyrkiksi (14 tarkoitetta), korkeiksi (18 tarkoi-

tetta) sekä isoksi (yksi tarkoite)5. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat ne kaksi nimeä, 

joiden tarkoitteita kuvaillaan jyrkkäreunaiseksi (Kailajärvenkallio) tai -kupeiseksi 

                                                 
5 Adjektiivien suuri, jyrkkä ja korkea  merkityksen olen selvittänyt luvussa 5.1. Ns:n mukaan ad-
jektiivi iso on merkitykseltään samanlainen kuin adjektiivi suuri.  
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(Kippakallio). Paikan suuren koon tai korkeuden kuvailun lisäksi muutamaa paik-

kaa kuvaillaan adjektiiveilla pitkä, rikkinäinen tai metsäinen. Viiden nimen tar-

koitteeksi mainitaan useampi kuin yksi kohouma. Vastaavasti yhden ryhmän 

muodostavat ne nimet, joiden tarkoitteiden kuvaillaan olevan kooltaan tai kor-

keudeltaan pieniä. Tähän ryhmään kuuluu myös yksi sellainen nimi, jonka tarkoit-

teen kerrotaan olevan matala kallio (Sileäkallio). Lisäksi yhden nimen tarkoittees-

ta mainitaan, että siinä on äkkijyrkkä putous. Muita kallioiksi luokiteltujen paik-

kojen kuvailuun käytettäviä adjektiiveja ovat nimilippujen selitteissä ryteikköinen, 

laaja, päältä tasainen, louhikkoinen, laakea, sileä sekä pitkä.  

Kallioiksi luokitellut paikat voivat olla joko itsenäisiä kohoumia tai sitten 

kallioisia kohtia toisissa, usein pinta-aloiltaan suuremmissa kohoumissa. 26 nimen 

nimilipussa on maininta siitä, että nimen tarkoite on kallio toisessa kohoumassa. 

Näistä valtaosa (22 tarkoitetta) määritellään mäen kallioksi. Lisäksi aineistossa on 

tarkoitteita, jotka määritellään mäen kukkulaksi, osaksi kalliojyrkännettä, mäen 

osaksi tai jyrkänteeksi. Karttatarkastelun perusteella 14 tähän ryhmään kuuluvan 

nimen tarkoitteet ovat kohoumien huippukohtia, kun taas 11 nimen tarkoitteet 

sijaitsevat mäen reunassa tai laidassa ja varsinaisen kohouman huippu korkeam-

malla. Yhden ryhmän muodostavat ne nimet, joiden tarkoitteen määritellään koos-

tuvan useammasta kuin yhdestä kohoumasta. Useimmiten tarkoitteena on kartan 

perusteella kaksi pinta-alaltaan melko laajaa kohoumaa, mutta useamman nimen 

tarkoitteena näyttäisi olevan määrittelyistä huolimatta enemmänkin yksi laajempi 

kohouma. Kuuden tähän ryhmään kuuluvan nimen tarkoitteena näyttäisi olevan 

toisen kohouman osa.  

Moni kallioksi luokiteltu paikka on määritelty kallioniemekkeiksi tai nie-

messä sijaitseviksi kallioiksi. Vesien rannoilla sijaitsevat kohoumat ovatkin usein 

kallioisia. Vesistöjen lähistöllä sijaitsevat myös neljä rantakallioksi määriteltyä 

tarkoitetta. Kallioiden tarkoitteet voivat olla myös itsenäisiä kohoumia, jolloin ne 

on määritelty mäiksi. Näistä 13:ta kuvaillaan lisäksi kallioisiksi. Neljän tähän 

ryhmään kuuluvan nimen tarkoitteena on kalliomäki. Lisäksi tähän ryhmään kuu-

luvat mäennypykäksi, tilatiemäeksi tai metsämäeksi määritellyt kohoumat. Mäek-

si määriteltyjen tarkoitteiden ryhmää lähellä ovat ne tarkoitteet, jotka on määritel-

ty kalliokumpareiksi tai -kukkuloiksi. Muut määrittelyissä käytetyt appellatiivit 
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olen esitellyt taulukossa 5. Ryhmä ”muut” sisältää jälleen ne nimet, joiden tarkoi-

tetta ei ole määritelty nimilipuissa, mutta joita olen tarkastellut niiden rinnakkais-

nimien tarkoitteiden tai jonkin paikan nimetyn osan tarkastelun yhteydessä. 

 Kaikkien kallioiksi luokiteltujen paikkojen keskimääräiseksi korkeudeksi 

tulee mittausten perusteella noin 114,5 metriä. Keskimääräiseltä korkeudeltaan 

korkeimmat tarkoitteet on määritelty suuriksi tai korkeiksi (ryhmään kuuluvien 

nimien tarkoitteiden keskimääräinen korkeus noin 132 metriä), useamman ko-

houman käsittäviksi (noin 126 metriä) sekä mäiksi (noin 129 metriä). Lisäksi yksi 

ryteikköiseksi kuvailtu tarkoite on korkeudeltaan noin 170 metriä. Aineistoni kor-

kein kallio on noin 182,4 metriä korkea mäeksi määritelty Likokallio. Keskimää-

räiseltä korkeudeltaan matalimpia ovat ne tarkoitteet, jotka on määritelty pieniksi 

kallioiksi (noin 100 metriä), rantakallioiksi (noin 80 metriä), kallioniemekkeiksi 

(noin 98 metriä), kalliosaarekkeiksi (noin 80) tai veteen putoaviksi (noin 85). 

Pienten kallioiden ryhmää lukuun ottamatta kaikki muiden ryhmien tarkoitteet 

sijaitsevat juuri vesistöjen rannoilla tai rantojen läheisyydessä. Aineistossa on 

useampi sellainen kallioksi luokiteltu paikka, joka ei näyttäisi kartan perusteella 

olevan kovinkaan paljoa vedenpinnan yläpuolella, eli näiden korkeus ei ole vält-

tämättä edes 80 metriä. 

Suhteelliselta korkeudeltaan kallioiksi luokitellut paikat ovat keskimäärin 

noin 20 metriä. Ympäristöstään korkeimmalle kohoavat ne kalliot, joiden tarkoit-

teet on määritelty suuriksi tai korkeiksi (noin 28 metriä), toisen kohouman osiksi 

(noin 30 metriä), useamman kohouman käsittäviksi (noin 32 metriä) tai jotka kuu-

luvat ryhmään ”muut” (noin 32 metriä). Lisäksi suhteellisesti korkeita ovat jyr-

känteeksi (noin 30 metriä) ja kallioiseksi metsäalueeksi (noin 50 metriä) määritel-

lyt tarkoitteet. Suhteelliselta korkeudeltaan korkeimmat tarkoitteet ovat korkeita 

myös merenpinnan yläpuoliselta korkeudeltaan, mutta mäiksi määritellyt tarkoit-

teet eivät ole suhteelliselta korkeudeltaan (noin 22,7 metriä) korkeimpien ko-

houmien joukossa. Suhteelliselta korkeudeltaan keskimäärin matalimpia ovat pie-

niksi (noin 11 metriä), rantakallioiksi (noin 5 metriä), kallioniemekkeiksi (noin 12 

metriä), saarekkeiksi (noin 5 metriä), veteen putoaviksi (noin 8,75 metriä) sekä 

tasaiseksi (noin 10 metriä) määritellyt tarkoitteet. Nämä kaikki ovat keskimääräi-

sesti matalimpia myös merenpinnan yläpuolelta mitattuna. Suhteelliselta kor-
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keudeltaan aineiston korkeimmat kalliot ovat noin 60 metriä ympäristöstään kor-

keammalle kohoavat Orjanlähteenkallio ja Muurlahdenkallio.   Pieniksi määritel-

lyissä tarkoitteissa on puolestaan kaksi sellaista (Lohikallio ja Lippaankallio), 

jotka eivät näyttäisi kohoavan juuri ollenkaan ympäristöstään. 

Pinta-aloiltaan kallioiden tarkoitteet ovat keskimäärin noin 5,9 ha laajuisia. 

Laajimpia ovat korkeiksi tai suuriksi (noin 6,9 ha), useamman kohouman käsittä-

viksi (noin 7,8 ha) tai laajoiksi (noin 16,6 ha) määritellyt tarkoitteet sekä ryhmän 

”muut” tarkoitteet (noin 7,4 ha). Aineiston pinta-alaltaan suurin kallioksi luokitel-

tu kohouma on noin 31,7 ha laaja Huonpohjankallio (- Huonpohjanmäki, Huon-

pohjanvuori, Huolvuori), jonka olen luokitellut ryhmään ”muut”.  Laajuudeltaan 

keskimäärin pienimmät ovat pieniksi (noin 0,7 ha), rantakallioiksi (0,3 ha) sekä 

kallioniemekkeiksi (0,5 ha) määritellyt tarkoitteet. Tämän lisäksi pieniä ovat myös 

ne tarkoitteet, jotka on määritelty kalliokukkulaksi (noin 0,7 ha), kalliosaarekkeik-

si (noin 0,04 ha), veteen putoaviksi (noin 0,4 ha), tasaiseksi (noin 0,7 ha) sekä 

laakeaksi (noin 0,8 ha). Näistä pienimmät kohoumat ovat noin 0,04 ha laajuiset 

pieniksi kallioksi määritellyt Mäntykallio ja Tulppakallio sekä kalliosaarekkeeksi 

määritelty Valakkakallio.  Myös kallioiksi luokiteltujen paikkojen kohdalla ko-

houman korkeus ja pinta-ala näyttäisivät vaikuttavan toisiinsa. 

Näyttäisi siltä, ettei 17 kallioksi luokitellussa kohoumassa ole ainakaan kar-

tan perusteella avokalliota. Kuitenkin tämä on vain noin 8 prosenttia kaikista tar-

kastelemistani tarkoitteista. Eniten kalliottomia tarkoitteita on määritelty pieniksi. 

Kuitenkin monet tämän ryhmän paikoista ovat laajuudeltaan hyvin pieniä, joten 

voi olla, ettei näiden kohoumien kohdalle ole merkitty avokalliota mittakaavoil-

taan pienimpinkään karttoihin. Suhteellisen monta kalliotonta kohoumaa on myös 

mäeksi määriteltyjen tarkoitteiden ryhmässä. Tässä tapauksessa nousee kysymys 

siitä, perustuuko tällaisten kohoumien luokittelu kallioiksi ennemmin nimimallei-

hin kuin paikkojen ominaisuuksien kuvailuun. 22 kallioksi luokitellussa kohou-

massa eli noin 11 prosentissa on kartan perusteella avokalliota vain vähän. Kui-

tenkaan moni kallioksi luokiteltu kohouma ei ole kokonaan kalliota, joten paikan 

luokitteluun kallioksi näyttänee riittävän myös kohouman osittainen kallioisuus. 

Yhteensä 52 eli noin 25 prosentissa tarkoitteista on jyrkänne. Suhteellisesti paljon 

jyrkänteitä on korkeiksi tai suuriksi (18 kappaletta eli 40 prosentissa ryhmän tar-
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koitteista), toisen kohouman osiksi (7 kappaletta eli 27 prosenttia) sekä useamman 

kohouman käsittäviksi (10 kappaletta eli 48 prosenttia) määritellyissä tarkoitteis-

sa. 

Avokallion lisäksi suurimmassa osassa kallioiksi luokitelluista paikoista on 

havumetsää, sillä lähes kaikissa ryhmissä on vähintäänkin noin 70 prosenttia tar-

koitteista havumetsäisiä. Suhteellisesti eniten lehtimetsäisiä tarkoitteita on määri-

telty pieniksi kallioiksi, joskin näitä on vain seitsemän eli noin 21 prosenttia  kai-

kista ryhmän tarkoitteista. Kovinkaan moni tarkoite ei ole edes osittain lehtimet-

säinen, sillä tällaisia on aineistossa yhteensä vain seitsemän. Näistä kolme kuuluu 

useamman kohouman käsittävien tarkoitteiden ryhmään. Kallioiksi luokitelluissa 

kohoumissa ei odottaisi ainakaan kovin usein olevan suomaastoa, ja näyttäisikin 

siltä, että tätä on lähinnä ominaisuuksiltaan muunlajisia kohoumia lähellä olevissa 

tarkoitteissa. Suota on yhteensä 13 kallioksi luokitellussa kohoumassa, joista kuu-

si määritellään korkeiksi tai suuriksi. Mäiksi luokiteltujen paikkojen kohdalla teh-

ty huomio näyttäisi pätevän myös kallioiden tarkoitteisiin: mitä laajempi ko-

houma, sitä vaihtelevampi se on maastoltaan.  Peltoa ei ole kuin kahdessa pieneksi 

kuvaillussa tarkoitteessa eikä odotuksenmukaisesti yhdessäkään tarkoitteessa ole 

hietikkoa. Sen sijaan on yllättävää, että vain yksi kohouma on kartan perusteella 

louhikkoinen, mikä on päinvastaista verrattuna NS:n määritelmään appellatiivin 

merkityksestä.  

Useimmiten kallioksi luokitellulla paikalla on rinnakkaisnimenään myös 

kallio-appellatiivin sisältävä nimi. Yhteensä tällaisia tarkoitteita on 9. Neljän tar-

koitteen rinnakkaisnimen perusosana on vuori. Nämä on määritelty pieneksi kalli-

oksi (Vähä Soimakallio – Vähävuori), mäeksi (Lapinkallio – Lapinvuori) ja kah-

den nimen tarkoite kuuluu ryhmään ”muut” (Saparistonkallio – Suntinvuori ja 

Huonpohjankallio – Huolvuori).  Kymmenellä kallioksi luokitellulla paikalla on 

rinnakkaisnimenään mäki-perusosainen nimi. Näistä kuuden nimen tarkoite on 

määritelty mäeksi, yhden kalliokukkulaksi ja kolmen nimen tarkoitteet kuuluvat 

ryhmään ”muut” (ks. 4.1). Lisäksi kahdella paikalla on syntaktisesti yksiosainen 

tai muu nimi (Sudenjuostavankärjenkallio – Sudenjuostavankärki, Haavankallio – 

Iso-Haapa). 
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Yhteensä neljän nimen tarkoitteiden entiteetit jäivät selvittämättä nimilipun 

vajavaisten sijaintitietojen vuoksi. Näistä yksi on määritelty kallioniemekkeeksi ja 

yksi kalliokumpareeksi. Lisäksi sileäksi kallioksi määritellyn Tanssikallion ja 

pystysuoraksi kallion seinämäksi määritellyn Vuohikallion sijaintitiedot olivat 

vajaat. Yhden kallioniemekkeeksi ja yhden mäeksi määritellyn tarkoitteen kohdal-

la oli mahdollista selvittää niiden korkeus merenpinnan yläpuolelta ja paikan muut 

ominaisuudet, mutta ei suhteellista korkeutta tai pinta-alaa. Olen jättänyt nämä 

tarkoittteet huomioimatta keskiarvolaskuissa näiltä osin. Rinnakkaisnimien vuoksi 

joissakin ryhmissä on nimiä, joiden tarkoitteet ovat samat. Mäeksi määritellyistä 

tarkoitteista yksi on tarkasteltu kahteen kertaan, samoin yksi toisen kohouman 

osiksi määritellyistä tarkoitteista ja mäeksi määritellyistä tarkoitteista. Yksi kal-

lioniemekkeiden ryhmään kuuluva  tarkoite on aineistossa kolmeen kertaan ja yksi 

kahteen kertaan. 

 

KUVA 4. Hernemaankallio 

 

 
 

 



  53 
 

Kuvassa 4 on Hernemaa-nimisen pellon alapuolella sijaitseva Hernemaankallio-

niminen kohouma, joka on melko prototyyppinen kallioksi luokiteltu paikka. Kal-

lio on itsenäinen kohouma, se on korkeudeltaan noin 112,5 metriä ja pinta-

alaltaan se on noin 5,1 ha. Avokallion lisäksi kohoumassa on sekä havu- että leh-

timetsää. 

 

4.3 Vuori  

 

NS määrittelee vuoren maan pinnasta esiin pistäväksi kallioperän kohoamaksi, 

joka on korkeudeltaan ympäröivään maastoonsa nähden vähintään 50 metriä. Ny-

kysuomen tietosanakirja (NT) lisää tähän määritelmään sen, että vuori on ympä-

ristöään selvästi korkeampi ja erottuu siitä selvin rintein. SMSA:n aineistojen mu-

kaan appellatiivilla on Asikkalan lähistöllä merkitykset ’korkea kukkula’ (Lam-

mi), ’korkea tai iso mäki’ (Padasjoki), ’harju’ (Hollola) ja ’kallio’ (Nastola). 

 

TAULUKKO 6. Vuori-appellatiivin tarkoitteiden nimilippumääritelmät 

 

Nimilipun selitteessä oleva määritelmä 
paikasta 

Nimien määrä 

Kallio 49 
Mäki 35 
Ei selitettä paikasta/ vuori 9 
Kalliomäki 3 
Hiekkaharjanne 1 
Yhteensä 97 
 

Vuorien tarkoitteita on niiden paikan lajin määrittelyn ohella kuvailtu kokoon viit-

taavilla adjektiiveilla. Mäiksi määriteltyjä tarkoitteita on kuvailtu 19 kertaa kor-

keiksi, kallioksi määriteltyjä puolestaan 14 kertaa. Suuriksi kuvailtuja tarkoitteita 

on mäkien ryhmässä kolme ja kallioiden viisi. Myös adjektiivi jyrkkä esiintyy 

mäeksi määriteltyjen tarkoitteiden kuvauksissa kaksi kertaa ja kallioiksi määritel-

tyjen neljä kertaa. Mäiksi määriteltyjä tarkoitteita on lisäksi kuvailtu kallioisiksi 

kaksi kertaa, metsäisiksi kolme kertaa, louhikkoiseksi kerran ja loivaksi kerran. 

Kallioiksi määriteltyjä tarkoitteita on kuvailtu pieniksi kaksi kertaa. Lisäksi tämän 

ryhmän tarkoitteista yksi määritellään mäessä olevaksi kallioksi ja yksi useam-
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masta kalliosta koostuvaksi.. Yhtä kalliomäeksi määriteltyä tarkoitetta kuvaillaan 

korkeaksi ja jyrkkäreunaiseksi. Ainoaa hiekkaharjanteeksi määriteltyä tarkoitetta 

kuvaillaan korkeaksi.  

Vuoriksi luokitellut kohoumat ovat keskimääräiseltä korkeudeltaan noin 132 

metriä korkeita. Tarkoitteiden suhteellisen korkeuden keskiarvo on noin 42 met-

riä. Tämän perusteella Asikkalan vuoriksi luokitellut paikat eivät olisi keskimää-

räisen suhteellisen korkeutensa perusteella NS:n määrittelyn perusteella vuoria 

lainkaan. Mäiksi määritellyt tarkoitteet ovat muita korkeampia, sillä niiden kes-

kimääräinen korkeus on noin 134 metriä. Kallioiksi määritellyt tarkoitteet taas 

ovat matalimpia, sillä niiden keskimääräinen korkeus on noin 117 metriä. Tämä 

lukema on melko lähellä kallioiksi luokiteltujen kohoumien keskimääräistä korke-

utta (noin 114,5 metriä). Kuitenkin kallioiksi määriteltyjen vuorien tarkoitteet ja 

kallioiksi luokiteltujen paikkojen keskimääräiset suhteelliset korkeudet eroavat 

toisistaan melko paljon: kallioiksi luokitelluilla kohoumilla tämä on noin 20 met-

riä, kun taas kallioiksi määritellyillä vuorilla noin 35 metriä. Korkein vuori on 

mäeksi määritelty noin 180 metriä korkea Hakovuori. Kohouma sijaitsee kuiten-

kin melko korkealla alueella, joten suhteellisesti se ei ole kuin noin 25 metriä kor-

kea. Suhteellisesti korkein näyttäisi olevan mäeksi määritelty Holminvuori, joka 

kohoaa ympäröivästä maastostaan noin 77,5 metriä. Matalin vuori on puo lestaan 

kallioksi määritelty noin 90 metriä korkea Salakkavuori, joka kohoaa ympäröiväs-

tä maastostaankin vain kymmenisen metriä. Tämän matalampia tarkoitteita ei ai-

neistossani ole. Noin 95 metriä korkeita tarkoitteitakin on vain kolme, ja ne ko-

hoavat ympäristöstään vähintään 20 metriä. Tarkoitteet, jotka on kuvailtu pieniksi 

tai loiviksi, näyttäisivät lähinnä olevan kaikkien vuoriksi luokiteltujen paikkojen 

keskimääräistä korkeutta matalampia.  

Pinta-aloiltaan vuoriksi luokitellut paikat ovat keskimäärin 21 ha laajoja. 

Korkeus ja laajuus näyttäisivät myös vuoriksi luokiteltujen paikkojen kohdalla 

olevan yhteydessä toisiinsa, sillä mäiksi määritellyt tarkoitteet ovat laajimpia 

(keskimäärin 27,1 ha) ja kallioiksi määritellyt pienimpiä (noin 10,6 ha). Kallioiksi 

määritellyt vuoret eroavat pinta-alaltaankin kallioiksi luokitelluista paikoista, sillä 

vuoret ovat keskimäärin lähes puolet laajempia paikkoja kuin kalliot. Laajin vuori 

on hiekkaharjanteeksi määritelty Aurinkovuori, joka laajimmillaan olisi noin 407 
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ha. Nimen tarkoitteena on kuitenkin toisinaan tätä pienempi alue. Laajuudeltaan 

pienin on pieneksi kallioksi määritelty Vähävuori, jonka pinta-ala on vain noin 

0,08 ha.  

Suurin osa vuorien tarkoitteista on kartan perusteella kallioisia. Kuitenkin 

mäiksi määritellyissä tarkoitteissa on yhdeksän ja tarkoitteiltaan määrittelemättö-

missä kaksi sellaista, joissa ei näyttäisi olevan ollenkaan avokalliota. Lisäksi Au-

rinkovuoressa ei ole avokalliota. Toisin sanoen noin 12 prosenttia vuoriksi luoki-

telluista paikoista on kalliottomia. Kenties tällaisten paikkojen luokittelu vuoriksi 

on johtunut muista syistä, kuten esimerkiksi kohouman korkeudesta tai laajuudes-

ta. Toisaalta esimerkiksi loivaksi ja metsäiseksi mäeksi määritellyn Puruvuoren 

perusosan taustalla voi olla nimimalli, sillä paikka ei ole kovinkaan korkea, eikä 

siinä ole muita stereotyyppisen vuoren piirteitä, kuten kalliota tai jyrkänteitä. Sa-

massa kylässä sijaitseekin toinen Puruvuori-niminen paikka, jossa ei myöskään 

ole lainkaan avokalliota tai jyrkänteitä, mutta joka on melko korkea. Yhteensä 

kahdeksassa tarkoitteessa avokalliota on vain vähän. Näistä viisi on määritelty 

mäiksi. Monissa tarkoitteissa on jyrkänne. Eniten tällaisia tarkoitteita on kallioi-

den ryhmässä, sillä 35 eli 71 prosentissa tämän ryhmän tarkoitteista on yksi tai 

useampi jyrkänne. Tämä seikka lienee myös yksi syy siihen, miksi jotkin entitee-

tiltään samankaltaiset paikat on luokiteltu kallioksi ja toiset puolestaan vuoriksi, 

sillä kallioiksi määritellyissä vuorissa on kallioiksi luokiteltuja paikkoja useam-

min jyrkänne. Myös mäiksi määritellyistä tarkoitteista 20 eli 57 prosentissa on 

jyrkänne. Kaikissa kalliomäiksi luokitelluissa paikoissa on jyrkänne, samoin nel-

jässä ominaisuuksiltaan määrittelemättömässä tarkoitteessa. Kaikkiaan jyrkänne 

on 64 prosentissa vuorien tarkoitteista. 

Suurin osa tarkoitteista kasvaa kartan perusteella havumetsää. Kuitenkin ai-

neistossa on lehtimetsää kasvavia tarkoitteita yhteensä viisi kappaletta, sekamet-

sää kasvavia kaksi sekä havu- ja lehtimetsää kasvavia 12. Kartan perusteella kuu-

dessa tarkoitteessa näyttäisi olevan metsän lisäksi suota ja yhdessä peltoa. Kah-

dessa tarkoitteessa on hietikkoa, mikä on ainakin vuoren stereotyyppisen merki-

tyksen vastaista.  

Varsinkin mäiksi määritellyistä tarkoitteista sellaiset, joissa ei ole lainkaan 

avokalliota tai sitä on vain vähän, olisi ominaispiirteidensä vuoksi voitu luokitella 
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myös mäiksi. Kuitenkin vain neljällä tällaisella tarkoitteella on rinnakkaisnime-

nään mäki-perusosainen nimi (Seppälänvuori – Sokalähteenmäki, Holminvuori – 

Holminmäki, Kultavuori – Jytisevänmäki ja Linnovuori – Linnomäki). Kallioiksi 

määritellyistä tarkoitteista kahdella on rinnakkaisnimenään kallio-perusosainen 

nimi. Näiden tarkoitteiden kohdalla olisi voinut odottaa, että niissä rinnakkaisni-

missä vaihtelisivat perusosat vuori ja kallio useammin, vaikkakin nämä appellatii-

vit eroavat merkitykseltään jonkin verran. Kallioiksi määriteltyjen tarkoitteiden 

rinnakkaisnimenä on mäki-perusosainen nimi kolme kertaa ja syntaktisesti yksi-

osainen nimi kerran (Päivättömänvuori – Kaivosenniittu). Kalliomäeksi määritel-

lyn Lapinvuoren rinnakkaisnimi on Lapinkallio ja hiekkaharjanteeksi määritellyn 

Aurinkovuoren rinnakkaisnimenä Vääksynharju. Ominaisuuksiltaan määrittele-

mättömistä tarkotteista yhdellä on rinnakkaisnimenään mäki (Isovuori – Kos-

kuonmäki). Mäiksi määritellyistä tarkoitteista kaksi on rinnakkaisnimiensä vuoksi 

aineistossa kahteen kertaan tarkasteltuina, kallioiksi määritellyistä kolme. 

 

KUVA 5. Pässinvuori ja Hevoshaanvuori 
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Kuvassa 5 on Pässinvuori, joka ominaisuuksiltaan on lähellä prototyyppistä vuor-

ta. Sen huippu on 135,5 metrin korkeudessa, se on pinta-alaltaan noin 10,3 ha ja 

kohoaa ympäröivästä maastostaan reilut 60 metriä. Kohoumassa on huomattavasti 

avokalliota, jyrkänteitä ja se on muuten havumetsäinen. Viereinen Hevoshaanvuo-

ri on korkeudeltaan 125 metriä ja kohoaa ympäröivästä maastostaan noin 30 met-

riä. Tämän kohouman pinta-ala on 33,3 ha, joten se on hieman keskimääräistä 

vuoreksi luokiteltua paikkaa suurempi. Kumpikin paikka on määritelty nimilipun 

selitteessä kallioksi.  

 

4.4 Harju  

 

NS määrittelee harjun yleensä jääkaudella maajään sulavesivirtojen kuljettamasta 

sorasta ja hiekasta syntyneeksi pitkänomaiseksi maanpinnan kohoamaksi. Sana 

voi myös merkitä ’lakea, harjannetta, harjaa, korkeaa puutarhapenkkiä, harju-

penkkiä’ tai ’kapeaa kohoamaa, harjannetta tai harjaa’. NT:n mukaan harjut sijait-

sevat usein laaksojen pohjalla ja lävistävät järviä. Niissä voi olla paikoin myös 

deltamaisia osuuksia. Harjujen pituus vaihtelee muutamasta sadasta metristä 

kymmeniin kilometreihin ja suhteellinen korkeus 5 metristä 40 metriin tai korke-

ammalle. SMS:n mukaan appellatiivi harju tunnetaan joillakin alueilla vain pai-

kannimistä, eikä se välttämättä esiinny kaikissa murteissa. Sanan esiintymisestä 

on tietoja Pohjanmaalta, Hämeestä, Kymestä, Etelä- ja Keski-Karjalasta, Savosta, 

Keski-Suomesta, Kainuusta, Peräpohjolasta, Länsipohjasta ja Verlammista sekä 

näiden alueiden lähistöiltä. 
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TAULUKKO 7. Harju-appellatiivin tarkoitteiden nimilippumääritelmät 

 

Nimilipun selitteessä oleva määritelmä 
paikasta 

Nimien määrä 

Ei selitettä paikasta/harju 18 
Mäki 13 
Sora-/hiekkaharju/-harjanne 8 
Mäkimaa/-maasto  7 
Osa toista kohoumaa 3 
Pitkä 2 
Korkea 1 
Kapea 1 
Useampi kohouma 1 
Yhteensä 54 

 

Kolmasosaa harjuiksi luokitelluista tarkoitteista ei ole määritelty ollenkaan tai 

niiden mainitaan olevan entiteeteiltään harjuja. Eniten tarkoitteita on määritelty 

mäiksi. Näistä kolmen määritellään olevan soramäkiä ja yhden maaperältään 

hiekkainen.  Mäiksi määriteltyjä tarkoitteita kuvaillaan adjektiiveilla korkea kaksi 

kertaa ja suuri kerran. Kahden nimen tarkoitteet on määritelty mäkimaaksi ja vii-

den mäkimaastoksi. Näistä kolmen entiteettiä kuvaillaan lisäksi metsäiseksi. Ni-

milippujen määrittelyissä tulee esiin se, että yleensä maaperältään soraisia tai 

hiekkaisia kohoumia on luokiteltu appellatiivilla harju, sillä viiden nimen tarkoit-

teet määritellään soraharjuiksi ja kolmen nimen tarkoitteet hiekkaharjuksi, sora-

harjanteeksi tai hiekkaharjanteeksi.  Tähän ryhmään kuuluvia tarkoitteita kuvail-

laan lisäksi adjektiiveilla pitkä kolme kertaa, kapea kaksi kertaa sekä korkea ja 

suuri kerran. Harjun tarkoitteena voi olla määrittelyjen perusteella myös toisen 

kohouman osa: Ehtolanharju on Honkalanharjun jokin osa, Kangasharju kankaan 

harjumainen osa ja Karjalanharju Rantaharjun Karjalanrannan kohdalla oleva 

osa. Muut määrittelyt selviävät taulukosta 7.  

Keskimäärin harjuiksi luokitellut kohoumat ovat noin 145 metriä korkeita. 

Korkein harju (Keitumiharju) kohoaa 172,5 metrin korkeuteen, kun taas matalin, 

soramäeksi määritelty Talaanharju, on vain noin 95 metriä korkea. Suhteellisesti 

mitattuna  Keitumiharju on kuitenkin vain noin 27,5 metriä korkea, Talaanharju 

puolestaan on suhteellisestikin melko matala, koska se kohoaa ympäröivästä 

maastostaan vain noin 20 metriä. Ryhmittäin tarkasteltuna korkeimmat tarkoitteet 
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on määritelty mäkimaiksi tai -maastoiksi, ja näiden keskimääräinen korkeus on 

noin 161 metriä. Matalimmat tarkoitteet ovat puolestaan määritelty sora-

/hiekkaharjuiksi/-harjanteiksi (noin 121 metriä). Suhteelliselta korkeudeltaan har-

jujen tarkoitteet ovat keskimäärin noin 32,4 metriä korkeita, joten ne näyttäisivät 

olevan melko lähellä NT:n määrittelemää tyypillisten harjujen suurinta korkeutta. 

Suhteellisesti korkeimmat tarkoitteet ovat noin 70 metriä korkeat mäkimaastoksi 

määritelty Kolisevanharju ja soramäeksi määritelty Jolkistonharju. Matalimmat 

tarkoitteet ovat noin 15 metriä korkeat Anoharju ja Hosianharju. Mäkimaiksi tai 

maastoiksi määritellyt tarkoitteet ovat korkeimpia myös suhteellisesti tarkasteltui-

na (noin 45 metriä). Suhteellisesti matalimpia tarkoitteita ovat ne, joiden entiteet-

tiä ei ole määritelty tarkemmin (noin 31 metriä). 

Harjujen tarkoitteet ovat keskimääräiseltä pinta-alaltaan noin 44,5 ha. Pinta-

alaltaan laajin harjuksi luokiteltu paikka on 407 ha laaja Vääksynharju, joka on 

rinnakkaisnimensä Aurinkovuori vuoksi myös laajin vuoreksi luokiteltu paikka. 

Pinta-alaltaan pienin on puolestaan noin 0,48 ha laaja Talaanharju, joka siis on 

myös matalin harjun tarkoite. Ryhmittäin tarkasteltuna laajimmat tarkoitteet on 

määritelty sora-/hiekkaharjuiksi/-harjanteiksi (noin 124,3 ha) ja laajuudeltaan pie-

nimmät puolestaan mäiksi (noin 20,3 ha). Kahden harjun tarkoitteet on määritelty 

pitkiksi. Näistä toisen sijaintitiedot ovat puutteelliset, mutta Kukonharjun tarkoite 

on pituudeltaan noin 470 metriä. Kohouman pituus tuntuisi olevan kuitenkin mel-

ko suhteellista, koska aineiston harjuiksi luokitelluissa kohoumissa on useamman 

kilometrin pituisia kohoumia, kuten esimerkiksi Pulkkilanharju (- Kukonharju) 

(noin 8 kilometriä), Rantaharju (noin 6 kilometriä) ja Vääksynharju. Varsin pitkä 

on myös pitkäksi soraharjuksi määritelty Uitonharju, joka näyttäisi olevan pituu-

deltaan noin 1,9 kilometriä. Uudensuonharju on määritelty kapeaksi harjuksi, ja 

se onkin leveydeltään vain noin 60 metriä. Kapeiksi on kuvailtu myös kahta sora-

harjuksi määriteltyä tarkoitetta, mutta nämä ovat leveydeltään kuitenkin muuta-

man sadan metrin pituisia.  

Myös harjujen tarkoitteista suurin osa kasvaa havumetsää, joskin monessa 

tarkoitteessa on tämän lisäksi myös lehtimetsää. Yhteensä tällaisia tarkoitteita on 

kahdeksan, joista puolet on määritelty mäiksi. Kokonaan lehtimetsää kasvaa Viik-

kilänharjun tarkoite. Sokeinharjun tarkoite kartan perusteella havumetsän lisäksi 
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sekametsää. Kallioisuus ei aineiston perusteella olisi harjujen tarkoitteille kovin-

kaan tyypillistä, sillä vain 15 tarkoitteessa eli noin 28 prosentis sa on avokalliota. 

Eniten kallioisia kohoumia on niissä tarkoitteissa, joita ei ole määritelty tarkem-

min (yhteensä 10 tarkoitteessa eli noin 55 prosentissa ryhmän tarkoitteista). Odo-

tuksenmukaisesti sora-/hiekkaharjuiksi/-harjanteiksi määritellyissä tarkoitteissa ei 

ole yhtään huomattavan avokallioista tarkoitetta, joskin muutamassa ryhmän tar-

koitteista avokalliota on vähän. Yhteensä kymmenessä tarkoitteessa on yksi tai 

useampi jyrkänne. Koska monet tarkoitteet ovat varsin laajoja pinta-aloiltaan, ne 

vaihtelevat suuresti myös maastoltaan. 17 tarkoitteessa eli noin 32 prosentissa 

kaikista harjuista on suota, kolmessa peltoa, kuudessa hietikkoa, neljässä louhik-

koa ja yhdessä niittyä.  

Yhteensä neljällä harjun tarkoitteella on rinnakkaisnimenään mäki-

perusosainen nimi. Lisäksi yhdellä tarkoitteella on rinnakkaisnimenään syntakti-

sesti yksiosainen nimi (Rantaharju – Harju) ja yhdellä vuori-perusosainen nimi. 

Tarkoitteiden maaperän vähäinen kallioisuus tulee esiin siinäkin, ettei yhdelläkään 

harjuksi luokitellulla paikalla ole rinnakkaisnimenään kallio-appellatiivin sisältä-

vää nimeä ja aineiston ainoa harju – vuori -perusosavaihtelu vaikuttaa lähinnä  

poikkeukselta. Rinnakkaisnimien vuoksi kaksi tarkoit teista on aineistossa kahteen 

kertaan tarkasteltuina. Yhden tarkoitteen ominaisuudet jäivät tarkastelematta puut-

teellisten sijaintitietojen vuoksi. 
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KUVA 6. Katinkalmanharju 

  

 
 

Kuvassa 6 on melko tyypillinen harjuksi luokiteltu paikka, Katinkalmanharju. Se 

on korkeudeltaan noin 145 metriä ja pinta-alaltaan 37,2 ha. Suhteelliselta kor-

keudeltaan paikka on hieman harjun prototyyppiä  korkeampi. Kohoumassa on 

havumetsää, ja sen reunassa näyttäisi olevan hietikkoa.  

 
4.5 Muut maankohoumia luokittelevat appellatiivit  
 
Mäen, kallion, vuoren ja harjun lisäksi aineistossani esiintyy perusosina myös 

muita maankohoumia luokittelevia appellatiiveja. Yleisimpiä näistä ovat töyry ja 

syrjä, jotka kumpikin esiintyvät yli kymmenen kertaa. Jonkin verran on myös 

äyräitä ja kukkuloita. Kerran tai pari esiintyvät tyttyrä, vieru, rinne, luoto ja kor-

kea. Olen laskenut maankohoumia luokittelevaksi appellatiiviksi myös kiven, sillä 

aineistoni perusteella tällä näyttäisi olevan myös maankohoumia luokitteleva 

merkitys.  

 

 



  62 
 

TAULUKKO 7. Muut perusosina olevat appellatiivit 

 

Nimen perusosana oleva PA-sana Esiintymien määrä 
Syrjä 14 
Töyry 12 
Äyräs 8 
Kukkula 5 
Kivi 5 
Vieru 3 
Rinne 2 
Korkea 2 
Luoto 1 
Selkä 1 
Tyttyrä 1 
Yhteensä 54 
 

Laapotin (1993: 109) aineiston nimissä perusosana on töyry kolme kertaa, kukkula 

kaksi kertaa sekä kankare, selkä ja äyräs kerran. Laapotti on myös laskenut 

maankohoumia luokitteleviksi appellatiiveiksi aineistossa kaksi kertaa esiintyvän 

kankaan6. Rouvalan (1992: 233) Lammin maankohoumien nimistä koostuvassa 

aineistossa appellatiivi töyry esiintyy kahdeksan kertaa perusosana, kangas seit-

semän, töyräs ja äyräs kolme kertaa, pahka kaksi kertaa sekä ahde, rinne ja rinta 

kerran. 

 

 4.5.1 Syrjä, äyräs, vieru ja rinne 
 
Tarkastelen appellatiivien syrjä, äyräs, vieru ja rinne tarkoitteita rinnakkain, sillä 

näiden merkitykset näyttäisivät olevan lähellä toisiaan lähe llä ja tarkoitteet omi-

naisuuksiltaan samankaltaisia. 

NS määrittelee syrjän jonkin pinnan, alueen tai muun sellaisen laidaksi tai 

reunaksi. SSA:n mukaan murteissa sanalla voi olla myös merkitys ’korkeampi 

maastonkohta, kannas’. Saulo Kepsu (1990: 172) luokittelee syrjän läntisiin pe-

russanoihin Valkealan paikannimistössä esiintyviä appellatiiveja tarkastellessaan 

ja toteaa syrjän olevan Valkealassa hämäläinen piirre. Myös appellatiivi äyräs 

luokittelee eri paikkojen reunoja, joskin NS:n mukaan sanalla viitataan vain har-

                                                 
6 Kangas esiintyy yhdessä aineistoni nimistä, mutta nimi näyttäisi olevan syntaktisesti yksiosainen 
(ks. 4.6.3).  
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voin muunlaiseen reunamaan kuin jyrkähköön rantaan, rantatörmään, äyrämään 

tai äyränteeseen. Kepsu (1990, 177) luokittelee äyrään selväksi hämäläisyydeksi. 

SMSA aineistojen mukaan appellatiivilla on Asikkalassa merkitys ’jyrkkä ja kor-

kea rantatörmä, jyrkkä mäentörmä tai rinne’. Sanalla on usein kaakkoishämäläis-

ten murteiden alueella tämä merkitys, mutta esimerkiksi Pornaisista on tavattu 

myös merkitystä ’korkeampi paikka’ ja Hollolasta ’muuta maastoa korkeampi 

pelto’. Appellatiivilla vieru on puolestaan NS:n mukaan merkitys ’viettävä paik-

ka, viete, rinne, kaade, luiska’ tai ’vieri, ääri, reuna’. Kepsun mukaan (1990, 213) 

appellatiivi on yleinen Varsinais-Suomessa, hämäläismurteiden alueella, Etelä-

Karjalan länsiosassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Pai-

kannimissä sana on lähinnä länsimurteiden alueella tavallinen, joten todennäköi-

sesti sana on kulkeutunut itään lännestä. SMSA:n aineistojen mukaan Asikkalassa 

appellatiivin merkitys on ’jyrkkä mäenrinne’. Kuitenkin esimerkiksi Lammilla 

sanaa tavataan merkityksessä ’loiva mäki’ ja Myrskylässä ’loiva rinne’. Muuten 

kaakkoishämäläisellä murrealueella sana näyttäisi merkitsevän samaa kuin appel-

latiivi rinne, jolla NS:n mukaan tarkoitetaan kohouman laen ja juurien välistä viet-

tävää osaa. Sanalla on myös merkitys ’reuna, rinta tai rintaus’, mutta tämä on har-

vinaisempi. 

Kaikilla neljällä appellatiivilla on luokiteltu toisen kohouman osia, kuten 

esimerkiksi mäen tai kallion reunoja, rinteitä, laitoja tai harjanteita. Syrjillä tällai-

sia tarkoitteita on yhdeksän, äyräillä kolme, vieruilla kaksi ja myös kummankin 

rinteen tarkoitteet määritellään tällaisiksi. Lähes kaikkia mäen osiksi määriteltyjen 

syrjien tarkoitteita sekä toisen rinteen tarkoitetta kuvaillaan jyrkiksi. Rinteitä lu-

kuun ottamatta kaikki appellatiivit voivat luokitella myös itsenäisiä kohoumia. 

Syrjien tarkoitteina tällaisia paikkoja on neljä, äyräiden kaksi ja vierujen yksi. 

Tällaisia syrjien tarkoitteita on kuvailtu korkeiksi tai laajoiksi mäiksi ja kerran 

jyrkäksi harjuksi. Äyräiden vastaavia tarkoitteita on määritelty kerran pieneksi 

mäeksi tai mäeksi maantiessä. Myös Myllyvierun tarkoite määritellään pieneksi 

mäeksi. 
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Keskimäärin syrjiksi luokitellut paikat ovat noin 126 metriä korkeita7. Kor-

kein tällainen kohouma on noin 157,5 korkea laajaksi mäeksi määritelty Keltalan-

syrjä, matalin jyrkästi kohoavaksi mäen reunaksi määritelty Suoniitunsyrjä, joka 

on noin 110 metriä korkea. Myös äyräät ovat lähes samankorkuisia, sillä niiden 

keskimääräinen korkeus on noin 123 metriä. Korkein tarkoitteista, mäen reunaksi 

määritelty Haaramännynäyräs, on noin 140 metriä korkea ja matalin puolestaan 

mäen rinteeksi määritelty noin 100 metriä korkea Hätälänäyräs. Myös rinteiksi 

luokitelluista paikoista toinen on korkeudeltaan noin 140 metriä ja toinen noin 

100 metriä. Vierujen tarkoitteet ovat syrjien, äyräiden ja rinteiden tarkoitteita ma-

talampia, sillä niiden korkeudet vaihtelevat 90 metristä 110 metriin. Syrjien tar-

koitteet ovat muiden appellatiivien tarkoitteita keskimääräisesti korkeimpia myös 

suhteellisesti (noin 37 metriä). Keltalansyrjä on suhteellisestikin korkein syrjä 

kohoten ympäröivästä maastostaan noin 72,5 metriä.  Suhteellisesti matalin tar-

koite on noin 15 metriä korkea Karhusyrjä, jonka määritellään olevan äkkijyrkkä 

kallionreuna. Äyräiksi luokiteltujen paikkojen suhteellinen korkeus on keskimää-

rin vain noin 17,5 metriä. Suhteellisesti korkein tarkoite on noin 40 metriä ympä-

röivästä maastostaan kohoava Supinäyräät, matalimmat tarkoitteet kohoavat 

maastosta vain kymmenisen metriä. Kaipionvieru ja Myllyvieru kohoavat ympä-

röivästä maastostaan kymmenisen metriä, mutta Koulunvieru on noin 25 metriä 

korkea. Rinteet ovat suhteelliselta korkeudeltaan 35 ja 20 metriä.  

  Syrjien tarkoitteiden keskimääräinen pinta-ala on noin 16,3 ha. Pinta-

alaltaan laajin on noin 54,5 ha laaja Keltalansyrjä, pienin 1,4 ha laaja Karhusyrjä. 

Äyräiksi luokiteltujen paikkojen keskimääräinen laajuus on huomattavasti pie-

nempi, noin 2,1 ha8. Laajin tarkoite on noin 4,7 ha laaja Hätälänäyräs, pienin 0,56 

ha laaja Valkjärvenäyräs. Vierujen tarkoitteet ovat näitä laajempia, sillä niiden 

keskimääräinen pinta-ala on 5,2 ha. Pinta-alaltaan pienin on noin 0,4 ha laaja Myl-

lyvieru, suurin taas 12,4 ha laaja Koulunvieru. Rinteet ovat pinta-aloiltaan 2,5 ha 

ja 15,3 ha. 

                                                 
7 Yhden syrjän tarkoitteen entiteetti jäi selvittämättä nimilipussa olleiden puutteellisten sijaintitie-
tojen vuoksi 
8 Keskiarvolaskuun en ottanut mukaan Supinäyräitä, sillä nimen tarkoite on hieman epäselvä, enkä 
Kirkolansillanäyrästä, sillä sen tarkoite on maantiellä oleva mäki (ks. 4.1).  
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Suurin osa syrjien tarkoitteista kasvaa havumetsää, mutta aineistossa on 

kaksi kokonaan lehtimetsäistä tarkoitetta ja yksi havu- ja lehtimetsäinen tarkoite. 

Viittä tarkoitetta lukuun ottamatta kaikissa muissa on kartan perusteella enemmän 

tai vähemmän avokalliota. Lisäksi kolmessa niistä on jyrkänne. Äyräiden tarkoit-

teista puolet kasvaa havumetsää, yhdessä on sekä havu- että lehtimetsää ja yhdes-

sä vain lehtimetsää. Kaksi tarkoitteista on osittain peltoa ja yksi kokonaan. Yhdes-

sä tarkoitteessa on suomaata. Vaikka vain Kirkolansillanäyräs on määritelty mä-

eksi tiessä, näyttäisi myös Jussinäyräs sijaitsevan ainakin osittain tiessä. Aineis-

toni äyräistä vain Kirkolansillanäyräällä on rinnakkaisnimiä (Kirkolanmäki ja 

Sillanäyräänmäki). Appellatiivin stereotyyppisestä merkityksestä huolimatta yh-

dessäkään tarkoitteista ei ollut jyrkännettä. Lehtimetsäistä Myllyvierua lukuun 

ottamatta muut vierujen tarkoitteista ovat havumetsäisiä ja Kaipionvierussa on 

lisäksi peltoa. Kummassakin rinteen tarkoitteessa on havumetsää ja avokalliota, 

lisäksi Mölkkärinrinteessä on jyrkänne.  

 

4.5.2 Töyry 
 
Appellatiivi töyry ja sen rinnakkaiset asut töyräs, töyrämä ja töyräke voivat mer-

kitä niin kumpua, kumparetta ja kunnasta kuin pienehköä törmääkin (NS). SSA:n 

mukaan appellatiivi on melko yleinen koko maassa. Äänteellisistä eroista huoli-

matta samaan pesueeseen kuuluvat lisäksi Pohjois-Satakunnassa ja Päijät-

Hämeessä esiintyvä tölläs sekä jälkimmäisellä alueella esiintyvä tönnäs. Kepsun 

(1990: 174 – 175) mukaan laajasta esiintymisestään huolimatta töyry on kiistaton 

hämäläisyys. SMSA:n aineistojen mukaan appellatiivi merkitsee Asikkalassa mä-

enkumparetta, ja naapuripitäjis sä sanaa tavataan merkityksessä ’pieni tai matala 

mäki, kumpu tai kumpare’.  

Töyry esiintyy aineistoni nimissä perusosana yhteensä 12 kertaa. Kolmen 

nimen tarkoitteena on pellon keskellä oleva töyry, kahden nimen tarkoitteet mää-

ritellään pieniksi mäenkumpareiksi, kahden pieniksi mäiksi, yhden mäeksi, yhden 

hyvin loivaksi mäeksi ja mutkaksi tiessä, yhden pieneksi kohoamaksi peltomaas-

tossa sekä yhden jyrkäksi mäeksi pellossa. Yhden nimen tarkoitteen entiteettiä ei 

ole lainkaan määritelty. Neljän paikan nimenä on Lystintöyry (ks. 5.4). Tämän 

lisäksi neljän nimen tarkoitteet sijaitsevat yhden tilan mailla, joten ainakin osittain 
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näiden paikkojen luokittelu töyryiksi lienee tämän tilan puhetta paikoista. Yhdellä 

paikalla on rinnakkaisnimenään mäki-appellatiivin sisältävä nimi (Lystintöyry – 

Raitinmäki).  

Keskimääräiseltä korkeudeltaan töyryiksi luokitellut paikat ovat noin 130 

metriä korkeita. Korkeimmat kohoumat ovat noin 175 metriä korkeat Kanatöyry 

ja Keijutöyry. Vaikka nämä eivät kohoa ympäröivästä maastostaan 20 metriä 

enempää, ne ovat suhteelliselta korkeudeltaan tarkoitteista korkeimpia. Matalin 

kohouma on noin 87,5 metriä korkea Vetkontöyry, joka kohoaa ympäröivästä 

maastostaankin vain muutaman metrin. Ylipäätään kohoumat ovat suhteelliselta 

korkeudeltaan keskimäärin melko matalia (noin 12 metriä). 

Töyryt ovat pinta-alaltaan keskimäärin noin 0,6 ha. Laajin on Hernetöyry 

(noin 1,3 ha), pienin taas Vetkontöyry (noin 0,21 ha). Viidessä kohoumassa kasvaa 

havumetsää ja kolmessa lehtimetsää. Kokonaan peltoisia kohoumia on kolme. 

Näyttäisi siltä, että viiden kohouman tarkoite sijaitsisi ainakin osittain tiessä tai 

polulla. Yhdessäkään töyryksi luokitellussa kohoumassa ei ole avokalliota tai jyr-

känteitä.  

 
4.5.3 Kukkula 
 

NS:n mukaan kukkula merkitsee ensinnäkin ympäristöstään selvästi erottuvaa, 10 

– 25 metriä korkeaa jyrkähköä mäkeä sekä mäen tai vuoren lakea. Toiseksi appel-

latiivilla viitataan kohoamaan yleensä. SSA:n mukaan kukkula on melko yleinen 

koko maassa, ja murteissa sen rinnalla esiintyy asu kukku. Kukkula esiintyy ai-

neistossani yhteensä viiden nimen perusosana. Nimilipuissa ei ole juurikaan mää-

ritelty nimien tarkoitteiden entiteettiä, mutta Isonvuorenmäenkukkula (- Vuoren-

suonmäki) määritellään Vuorenmäen yhdeksi huippukohdaksi ja Munakukkula 

pieneksi mäeksi.  

Keskimääräiseltä korkeudeltaan kukkuloiksi luokitellut paikat ovat noin 137 

metriä korkeita. Korkein kohouma on noin 160 metriä korkea Hirttokukkula, jos-

kaan nimen tarkoitteen sijainti ei nimilipun tietojen mukaan ole täysin varma. Ma-

talin kohouma on Munakukkula, joka on noin 120 metriä korkea. Tämä paikka on 

suhteellisestikin matalin kohoten ympäröivästä maastostaan noin 15 metriä. Suh-

teellisesti korkein on Isonvuorenmäenkukkula, joka kohoaa ympäröivästä maas-
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tostaan noin 60 metriä. Kukkuloiden suhteellisten korkeuksien keskiarvo on noin 

35 metriä. 

Pinta-alaltaan kukkuloiksi luokitellut paikat ovat keskimäärin noin 5,8 ha. 

Laajin on Hirttokukkula (noin 8,3 ha) ja laajuudeltaan pienin Munakukkula (noin 

0,04 ha). Tämä kohouma on poikkeuksellisesti lehtimetsäinen muiden ollessa ha-

vumetsäisiä. Kahdessa paikassa on kartan perusteella lisäksi avokalliota, yhdessä 

peltoa, yhdessä hietikkoa ja yhdessä jyrkänne. 

  

4.5.4 Kivi ja luoto 

 

Olen käsittänyt maankohoumia luokittelevaksi appellatiiviksi myös kiven, sillä 

aineistoni perusteella sillä näyttäisi olevan tällainen merkitys. Appellatiivi luoto 

luokittelee tyypillisimmin muunlajisia paikkoja kuin maankohoumia, mutta myös 

maankohoumia luokitteleva merkitys  on sen kohdalla mahdollinen. Kaikki kivien 

ja luotojen tarkoitteet määritellään kallioiksi. Lisäksi kahta kiveksi luokiteltua 

paikkaa kuvaillaan pieniksi ja yhtä jyrkäksi.  

Keskimääräiseltä korkeudeltaan kiviksi luokitellut kalliot ovat noin 115 met-

riä korkeita. Korkein näistä on noin 135 metriä korkea Halkiomakivi ja matalin 

noin 80 metriä korkea Vesikivi.  Tämä kohouma on myös suhteelliselta korkeudel-

taan matalin, sillä se kohoaa vain noin 5 metriä, vaikka nimilipussa se määritel-

lään jyrkäksi. Kohouma kuitenkin sijaitsee saaressa, joten se saattaa olla ainakin 

vesistöstä katsottuna melko korkea. Suhteellisesti korkein on ympäröivästä maas-

tostaan noin 50 metriä kohoava Maijankivi. Kuitenkin suhteellisten korkeuksien 

keskiarvo jää vain noin 22 metriin.  

Kiviksi luokitellut kohoumat ovat keskimääräisesti pinta-aloiltaan noin 0,09 

ha. Laajin kohouma on pinta-alaltaan 2,3 ha oleva Maijankivi, pienin 0,03 ha laaja 

Rakokivi.  

Vaikka kaikkien kivien tarkoitteet on määritelty kallioiksi, ei yhden tarkoit-

teen kohdalla ole kartassa ollenkaan avokalliota ja toisessakin sitä on vain vähän. 

Kolme tarkoitteista kasvaa havumetsää, kaksi puolestaan lehtimetsää. Lisäksi yksi 

tarkoite on louhikkoinen.  
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NS:n mukaan luoto on pienehkö, autio (puuton) saari tai iso kari. SSA:n 

mukaan sana voi merkitä lisäksi metsäsaareketta tai kivistä ja kallioista paikkaa 

pellossa. (Ks. 3.2.) Aineistoni ainoan luodoksi luokitellun kohouman (Pukkisal-

menluoto) tarkoite sijaitsee rannassa ja on kartan perusteella noin 80 metriä kor-

kea, joten suhteellisesti se on vain noin viitisen metriä korkea. Paikka on myös 

pieni pinta-alaltaan (noin 0,2 ha). Kartan perusteella kohoumassa on avokallion 

lisäksi metsää.  

 

4.5.5 Korkea 
 

Korkea on aineistossani kahden nimen perusosana. Vihtaistenkorkea määritellään 

nimilipun selitteessä metsäiseksi ylänteeksi ja Kukonkorkea Kukonharjun (- Pulk-

kilanharju) korkeimmaksi kohdaksi. Ensimmäinen on noin 157,5 metriä korkea, 

kohoaa ympäröivästä maastostaan noin 57,5 metriä ja on pinta-alaltaan noin 82,1 

ha. Kartan perusteella kohoumassa on havumetsää, suota, avokalliota ja jyrkänne. 

Kukonkorkea puolestaan on noin 97,3 metriä korkea, kohoaa ympäröivästä maas-

tostaan noin 17 metriä ja on pinta-alaltaan 4,6 ha. Tässä kohoumassa on havumet-

sää ja louhikkoa.  

 

4.5.6 Selkä 

 

NS:n mukaan maastoterminä selällä on merkitys ’suuri tai suurehko yhtenäinen ja 

aukea vesialue tai sellaisen osa, ulappa’. Kiviniemen (1990: 68) mukaan appella-

tiivi luokittelee tämän lisäksi metsiä tai metsäsaarekkeita sekä maankohoumia.  

Aineistoni ainoa selkä-appellatiivin sisältävä nimi, Salpausselkä, on harkin-

nainen. Sen tarkoitteena on niin sanotun toisen Salpausselän Asikkalan alueella 

oleva osuus. Nimi ei oikeastaan kuulu Asikkalan nimistöön, sillä sen tarkoittee-

seen ja tämän eri osiin viitataan yleensä muilla nimillä. 

 
4.5.7 Tyttyrä 

 

Aineistossani yhden nimen perusosana tyttyrä (Ensimmäisenahontyttyrät). 

SMSA:n aineistoissa appellatiivia tavataan Asikkalan lisäksi Keikyällä merkityk-
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sessä ’pieni mäki’, Tyrväällä ’pieni mäen nyppylä’, Tottijärvellä ’kohouma’, Ve-

silahdella ’jyrkästi joka taholle laskeva mäki’ ja Hollolassa merkityksessä ’pieni 

mäki, tyypäs, kennäs’. 

 Nimen tarkoitetta ei ole nimilipun selitteessä määritelty mitenkään, mutta 

kartan perusteella se koostuu useammasta noin 115 metriä korkeasta, maastostaan 

noin 25 metriä kohoavasta havumetsää kasvavasta kohoumasta. Paikan pinta-ala 

on noin 0,8 ha.  

 
4.6 Syntaktisesti yksiosaiset ja muut nimet  
 
Aineistossani on yhteensä 45 sellaista nimeä, jotka voidaan analysoida syntakti-

sesti yksiosaisiksi nimiksi. Tässä joukossa on myös sellaisia nimiä, joiden tulkit-

seminen kaksi nimenosaa sisältäviksi olisi mahdollista, mutta tässä tapauksessa 

niiden perusosana olevalla appellatiivilla ei ainakaan stereotyyppisesti ole maan-

kohoumia luokittelevaa merkitystä. 

Yksiosaisten maankohoumien nimien tarkastelussa tulee esiin yhdysnimien 

prototyyppisyys paikannimien perustyyppinä, sillä noin 40 prosentilla aineistoni 

yksiosaisista nimistä on rinnallaan yhdysnimi, jossa perusosana on maanko-

houmia luokitteleva appellatiivi. Valtaosassa rinnakkaisnimistä tämä appellatiivi 

on mäki (ks. 4.1). 

 
4.6.1 Pelkän appellatiivin sisältävät nimet 

 

Kiviniemi ryhmittelee teoksessaan Paikannimien rakennetyypeistä (1975: 22) 

syntaktisesti yksiosaiset paikannimet neljäksi eri rakennetyypiksi niiden sisältä-

mien kielellisten aineksien perusteella. Yksi näistä tyypeistä on nimi, joka koostuu 

pelkästä appellatiivista. Kiviniemen mukaan (1975: 23 – 29) tällaiset nimet ovat 

joko syntyneet ellipsin kautta tai ne perustuvat metaforaan tai metonymiaan. El-

lipsi on voinut hävittää joko määrite- tai perusosan. Määriteosan ellipsi on melko 

harvinainen, sillä sen tuloksena on pelkän maastoappellatiivin sisältävä nimi, joka 

ei välttämättä tarpeeksi erota kyseistä paikkaa toisista samanlajisista paikoista. 

Myöskään perusosan ellipsi ei voi tapahtua koska tahansa, sillä jäljelle jäävän 

määriteosan täytyy olla tunnistettavissa propriksi. Elliptiset nimet ovat suoran 

nimeämisen kautta syntyneitä. Suoran nimeämisen tulosta ovat myös sellaiset 
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yhden erityispiirteen, kuten esimerkiksi sijainnin, ilmaisevat nimet kuin Kan-

kaanalus(ta), Järventaka ja Suonvieri9. Metaforaan tai metonymiaan perustuvat 

nimet ovat puolestaan syntyneet epäsuoran nimeämisen kautta. Metaforiset nimet 

ovat joko vertailu- tai yhtäläisyysnimiä, jotka perustuvat yhtäläisyysassosiaatioon 

paikan ja käsitteen välillä (NTTN). Tämän perusteella esimerkiksi nimi Sokeri-

toppa tulkittaisiin ”Kohouma on kuin sokeritoppa”. Kiviniemen (1990: 214) mu-

kaan suomalaisessa paikannimistössä ei ole harvinaista, että jokin melko tavan-

omainenkin nimeämisperuste on ilmaistu poikkeavasti juuri metaforan avulla. 

Metonymiaan eli kosketusassosiaatioon perustuvat pelkän appellatiivin sisältävät 

nimet ovat syntyneet ellipsin kautta. Asikkalassa on kohouma nimeltään Haara-

honganmäki,  jolla on sijainnut kaksihaarainen suuri honka. Mäen nimenä voisi 

olla myös Haarahonka, jolloin nimi ilmaisisi vain erityispiirteen (”Mäki, jolla on 

haarakas honkapuu”), muttei paikan lajia. (Kiviniemi 1990: 214).  

Aineistossani on neljä yksiosaista nimeä, jotka ovat syntyneet määriteosan 

ellipsin kautta. Kahden kohouman nimenä on Harju, ja näistä toisen rinnalla esiin-

tyy nimi Rantaharju (ks. 5.5). Myös nimien Ahteet ja Kukkura appellatiiviset ho-

monyymit ovat maankohoumia luokittelevia appellatiiveja. Ainakin Ahteiden ta-

pauksessa voisi päätellä, että pelkkä appellatiivinen ilmaus on riittänyt paikkojen 

erottelemiseen toisista samanlajisista paikoista, sillä appellatiivi ei esiinny muuten 

aineistoni nimissä määrite- tai perusosana. Sen sijaan appellatiivi kukkura on 

muutaman nimen määriteosana. On mahdollista, että ellipsi olisikin tapahtunut 

nimen perusosassa (Kukkuramäki > Kukkura), mutta toisaalta nimen rinnakkais-

nimenä on Kukkuranmäki, joka taas olisi genetiivimuotoisen määriteosansa perus-

teella epeksegeettinen nimi (ks. Kiviniemi 1975: 62, 1977: 21). 

Myös nimillä Pykälistö ja Laidun (rinnakkaisnimenä Mustikkamäki) on ap-

pellatiivinen homonyymi. Laitumet ovat peltoalueita tai muita alueita, joissa pide-

tään tai on pidetty kotieläimiä ja pykälistö on Kiviniemen (1990: 67 – 68) mukaan 

kaskimaita luokitteleva appellatiivi. Kummankaan nimen nimilipussa ei ole mai-

nintaa nimeämisperusteista, mutta Pykälistön tarkoite määritellään kaksiosaiseksi 

mäeksi tiessä ja Laitumen tarkoite metsäiseksi mäkialueeksi suon ja tarhan välis-

sä. Paikan sijainti tarhan lähellä viittaisi siihen, että sitä on mahdollisesti ennen 

                                                 
9 Esimerkit Kiviniemen (1975: 27) 
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käytetty laitumena ja se on saanut tästä nimensä. Tulkitsen nämä nimet perusosan 

ellipsin kautta syntyneiksi, sillä niiden appellatiiviset homonyymit eivät ainakaan 

tyypillisesti luokittele maankohoumia ja nimet näyttäisivät sisältävän erityispiir-

teen ilmaisevan nimenosan (”kohouma, joka on ollut kaskialueena” ja ”kohouma, 

jolla on ollut laidun”). 

Aineistossani on myös muita perusosan ellipsin kautta syntyneitä nimiä. 

Yksi tällainen on Kurppa (- Kurpanmäki), jonka appellatiivinen homonyymi viit-

taa erääseen lintulajiin. Muita samankaltaisia nimiä ovat Lemetti, Tolkko (- Tol-

konmäki) ja Virhumi (- Kierrosmäki). SMSA:n aineistojen mukaan Asikkalassa 

sanaa lemetti on käytetty viittaamaan laiskaan ihmiseen. Sanojen tolkko tai virhu-

mi merkitys ei sen sijaan selvinnyt. Perusosan ellipsi on tapahtunut myös nimessä 

Jyrkät, jossa on vain monikkomuotoinen paikan ominaisuuden ilmaiseva ni-

menosa. 

Muutama aineistoni yksiosainen nimi näyttäisi perustuvan metaforaan. So-

keritopan tarkoitteen kerrotaan nimilipussa olevan ”ihan kuin sokeritoppa”. Ilmei-

sesti metaforaan perustuu myös nimi Kaurissarvi, sillä nimilipussa sen tarkoitteen 

kerrotaan olevan Latianmäen rinteessä oleva paljas, esiin pistävä kallio, joka on 

"sarvimainen". Ansiokirkon tarkoitteena on Pasolanvuoren korkein kohta, paljas 

kalliolaki.  Nimen syyksi nimiopas on maininnut sen, että "se on siel likempänä 

taivast, kun kirkko ikään”, vaikkakin selitteessä mainitaan nimityksen olevan epä-

selvä. Myös nimi Linnunpaska voi perustua metaforaan (”paikka on kuin linnun-

paska” = paikka on pieni tai merkitykseltään vähäinen; Paikka on jollain tavalla 

huomiota herättävä, silmiinpistävä?), mutta toisaalta kyseessä voi olla vain eri-

tyispiirteen ilmaisevan nimenosan sisältävä nimi (”paikka, johon linnut ovat ulos-

taneet”). 

Useat aineistoni yksiosaisista nimistä ovat metonyymisia perustuen koske-

tusassosiaatioon paikalla olevan asian tai jonkun muun kanssa. Tällaisia  ovat Mul-

tamättäänmaa (maa-alue, jossa on paljon mäkiä), Muurahaismännikkö (mäellä 

kasvaa mäntyjä), Mäentaustapelto (mäellä on pelto), Mäkipelto (mäellä on pelto, 

rinnakkaisnimi Jälkeenniemistenmäki), Palannekanto (mäki, jolla on kanto), Pa-

loaukea (mäki on kulotettu), Pihlajametsä (mäellä kasvaa pihlajaa), Riihitarha 

(paikalla on ollut riihi) sekä Kaivosenniitty (niityllä sijaitseva kallio, rinnakkais-
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nimenä Päivättömänvuori). Todennäköisesti tällaisia ovat myös nimet Vasikkaha-

ka (- Aronmäki) ja Murronkeiju (- Kivinenmäki), vaikkakaan niiden nimilipuissa 

ei ole mainintaa paikalla sijaitsevasta vasikoiden aitauksesta tai Murron maalla 

sijaitsevan mäen keinusta. 

 

4.6.2 Nimi muodostuu appellatiivista ja suffiksista 

 

Toiseen rakennetyyppiin kuuluvissa nimissä on tapahtunut suffiksaatio, jossa ni-

men perusosa korvautuu nimenmuodostuselementiksi muodostuneella suffiksilla. 

Tällainen on esimerkiksi vedenkokoumien nimissä usein esiintyvä -nen (esim. 

Valkeajärvi > Valkeinen). Tällaisiin tapauksiin rinnastuvat myös nimet, joissa on 

suffiksin kanssa muodostettu adjektiivin kaltainen ilmaus, kuten esimerkiksi ai-

neistoni nimet Pitkänsuontakui(nen), Vuorenpäällinen ja Ylivuotinen (- Ylivuotis-

tenmäki). Kiviniemi (1975: 30 - 43) toteaa tällaisia nimiä tarkastellessaan, että 

aiemmassa tutkimuksessa -nen-loppuisia appellatiivikantaisia luontonimiä on pi-

detty elliptisinä. Esimerkiksi nimi Pitkänsuontakuinen olisi alkujaan voinut olla 

Pitkänsuontakuinenmäki tai Pitkänsuontakuinenkallio. Ellipsitulkintaa vastaan on 

kuitenkin se huomio, että monet tällaiset nimet ovat yhdysnimien adjektiivimäärit-

teinä outoja ja joskus jopa mahdottomia. Lisäksi asiakirjoista on tavattu nimistä 

sellaisia kaksiosaisia asuja, joissa on määriteosana samakantainen appellatiivi 

ilman -nen-suffiksia (esimerkiksi Kurussa Petäjäinen, joka esiintyy vuoden 1805 

asiakirjassa muodossa Pätäjäjervi). Koska vain pieni osa edellä mainittujen nimi-

en kaltaisista nimistä selittyy ellipsin kautta syntyneiksi, Kiviniemi päätyy pitä-

mään -nen-suffiksia sellaisena nimenmuodostuselementtinä, jolla voidaan korvata 

yhdysnimen perusosa. Korvaamisen syynä näyttäisi olevan nimenkäyttäjien pyr-

kimys lyhyempien muotojen käyttämiseen.  

Muita appellatiivin ja suffiksin sisältäviä nimiä aineistossani ovat mahdolli-

sesti Pasaristo ja Kolavainen, joiden rinnalla esiintyy mäki-appellatiivin sisältävä 

yhdysnimi. Nimi Kolavainen saattaa pohjautua verbiin kolata tai kolajaa (’kolista, 

kolistaa’) (Kiviniemi 1971: 186 – 187). Sanalla pasari on SSA:n mukaan on pai-

koitellen Etelä- ja Kaakkois-Hämeessä merkitys ’piiskuri, raipparangaistuksen 

toimeenpanija’. 
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4.6.3 Nimi muodostuu toisesta nimestä 

 

Kolmas yksiosaisten nimien rakennetyyppi koostuu Kiviniemen (1975: 43 – 54) 

mukaan sellaisista yksiosaisista nimistä, jotka sisältävät henkilönimen, toisen pai-

kan nimen tai muun nimen. Toisen paikan sisältävät nimet käsitetään metonyymi-

siksi siirrynnäisiksi. Esimerkiksi Aromäki on sekä mäen että sen lähellä olevan 

tilan nimi: mäen nimi on siis ikään kuin siirtynyt läheisen tilan nimeksi. Meto-

nyymiset siirrynnäiset koostuvat useimmiten sijainnin ilmaisevasta nimenosasta. 

Näistä tapauksista on erotettava yhtäläisyysassosiaatioon perus tuvat vertailevat 

siirrynnäiset, kuten esimerkiksi Siperia syrjäisen pellon nimenä (NTTN, ks. luku 

3.3).  

Aineistossani on muutama nimi, jotka perustuvat kosketusassosiaatioon lä-

heisen paikan kanssa. Tällaisia ovat Sarvenkangas (- Kankaanmäki, kankaalla ja 

mäellä sama nimi), Korvenmäenmetsä (- Korvenmäki, mäki ja sen lähellä oleva 

metsä), Kerola (mäellä ja sillä sijaitsevalla tilalla sama nimi) ja Kopponen (mäellä 

ja sillä sijaitsevalla tilalla sama nimi). 

Kiviniemen (1975: 54) mukaan yksiosainen nimi voi perustua myös muu-

hun kuin henkilönimeen tai toisen paikan nimeen, ja tällä hän tarkoittaa kielestä 

toiseen lainautuneita saman paikan nimiä. Aineistoni nimet Kalperi (Kallaberg) ja 

Hakalunti (- Hakamäki, Hakalund) ovat lainoja ruotsista. 

 

4.6.4 Nimi muodostuu toisesta nimestä ja suffiksista 

 

Kiviniemen (1975: 54 – 55) mukaan neljännen rakennetyypin nimet on muodos-

tettu henkilönimestä tai paikannimestä sekä suffiksista. Useimmiten tällaiset ovat 

esimerkiksi tilojen niminä olevat henkilönimikantaiset la- ja lä-johdokset (Esi-

merkiksi Rekola). Aineistoni nimissä ei ole tällaisia tapauksia. 
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4.6.5 Muut nimet 

 

Aineistossani on muutamia nimiä, jotka tulkinnasta riippuen voivat olla sekä yksi- 

että kaksiosaisia. Näissä nimissä on toisaalta paikkoja luokitteleva appellatiivi 

perusosana, mutta tällä ei ainakaan tyypillisesti ole maankohoumia luokittelevaa 

merkitystä. Jos nämä nimet tulkittaisiin yksiosaisiksi, ne olisivat kosketusassosi-

aatioon perustuvia metonyymisia nimiä.  

Kolmen aineistoni nimen perusosana on maastoappellatiivi kärki, joka Kivi-

niemen (1990: 75 – 76) mukaan luokittelee niemiä ja niemekkeitä. Kuitenkin ve-

teen rajautuvien paikkojen nimityksiä käytetään myös usein analogisesti mante-

reella sijaitsevista paikoista (Kiviniemi 1990: 64). Pispankärki on metsää kasvava 

mäki, Kamppilankärki (- Niemenmäki) tekee loivan niemen Vesijärveen ja myös 

Sudenjuostavankärki (- Sudenjuostavankärjenkallio) sijaitsee järven rannalla. 

Kahden jälkimmäisen nimen tarkoitteet näyttäisivät olevan sijaintinsa ja ominai-

suuksiensa puolesta sekä maankohoumia että niemiä. Sen sijaan Pispankärki ei 

sijaitse vesis tön lähellä eikä ole todennäköisesti kosketusassosiaatioon perustuva 

siirrynnäisnimi, joten tässä tapauksessa perusosana olevaa appellatiivia saatetaan 

käyttää analogisesti. 

Nimen Pellonkeidas perusosana oleva appellatiivi luokittelee Kiviniemen 

(1990: 72, 76) mukaan tyypillisesti soita ja kannaksia. NS:n mukaan appellatiivil-

la on murteissa merkitys  ’ympäristöään korkeammalle kohoava kiinteä kohta 

suossa’. Tämän merkityksen mukaan keidas voisi myös luokitella maankohoumia. 

Kartan perusteella nimen tarkoite todellakin on kohouma, mutta sen välittömässä 

läheisyydessä ei ainakaan enää ole peltoa.  

 

Aineistoni nimet Iso-Haapa, Vähä-Haapa, Iso-Pykälistö ja Vähä-Pykälistö ovat 

nimiä, joissa peruosana olevassa yhdysnimessä on tapahtunut ellipsi (ks. Kivinie-

mi 1975: 69 – 70.) On mahdollista, että Asikkalassa on sijainnut yksi Haapamäki-

niminen kohouma, jonka vieressä on sijainnut sitä pienempi kohouma. Kun ko-

houmat on haluttu erottaa toisistaan, on niiden määriteosiksi tulleet kokoon viit-

taavat Iso ja Vähä, ja yhdysnimi Haapamäki on joutunut nimen perusosaksi. Kie-

len taloudellisuusperiaatteen mukaisesti nimet ovat pyrkineet lyhentymään, ja 
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koska nimen ellipsin jälkeenkin tunnistaa propriksi, on perusosana olevassa yh-

dysnimessä tapahtunut ellipsi. Ellipsistä huolimatta nimet ovat silti syntaktisesti 

kaksiosaisia, koska niissä on sekä paikan erityispiirrettä ilmaiseva että nimittävä 

nimenosa (ks. Kiviniemi 1990: 93). 
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5 YLEISIMMÄT MAANKOHOUMIEN NIMET ASIKKALASSA   

 

 

5.1 Yleisimmät mäkien nimet ja nimien tarkoitteiden sijainti 

 

TAULUKKO 8. Asikkalan yleisimmät mäkien nimet 

 

Nimi Nimen määrä aineistossa 

Riihi-/Riihenmäki 26 

Keiju-/Keijun-/Keinu-/Keinunmäki 22 

Kuoppa-/Kuopanmäki 17 

Tuhkamäki 9 

Raja-/Rajainmäki 8 

Korkeamäki 8 

Isomäki 7 

Latomäki 7 

Paja-/Pajanmäki 7 

Aitta-/Aittomäki 6 

Pihlajamäki 6 

Pitkämäki 6 

Haka-/Haanmäki 6 

Ketunpesänmäki 6 

 

 

Taulukossa 8 olevien nimien lisäksi seuraavia nimiä on aineistossani yhteensä 

viisi kappaletta: Honka-/Hongan-/Hongistonmäki, Kirkkomäki, Kivi-/Kivismäki, 

Koivu-/Koivusmäki, Kärme-/Kärmetmäki, Niinimäki ja Sadin-/Salinmäki. Neljä 

kertaa aineistossa esiintyviä nimiä on yhteensä 17, kolme kertaa esiintyviä 31 ja 

kaksi kertaa esiintyviä 49. Mäkien nimistä yhteensä 469 eli 48 prosenttia esiintyy 

aineistossa vähintään kaksi kertaa. 
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Oman aineistoni yleisimmät nimet ovat osittain samoja kuin Kiviniemen (ks. tau-

lukko 1) aineiston yleisimmät nimet. Kummassakin aineistossa yleisimpiä ovat 

Isomäki, Kivimäki, Koivumäki, Korkeamäki, Kuoppamäki, Käärmemäki, Pajamä-

ki, Pitkämäki, Pihlajamäki Rajamäki sekä Riihimäki. Sen sijaan sellaiset nimet 

kuin Keijumäki eri asuineen, Latomäki, Tuhkamäki, Hakamäki ja Ketunpesänmäki 

eivät näyttäisi olevan nimiarkiston vuoden 1989 yleiskokoelmassa yleisimpiä. 

Kuitenkin Keiju/Keinu- ja Tuhka-määritteitä lukuun ottamatta kaikki muut näiden 

nimien määriteosat ovat melko yleisiä paikannimistössä (ks. Kiviniemi 1990: 126 

– 162). Muutama Kiviniemen aineistossa yleinen nimi ei ole omassa aineistossani 

yhtä yleinen, mutta silti esimerkiksi nimi Mylly-/Myllysmäki esiintyy aineistossani 

neljä kertaa, Kokko-/Kokonmäki, Multamäki ja Haapamäki kolme kertaa sekä 

Mäntymäki kaksi kertaa. 

Yleisimmät nimeämisperusteet (sijainti, paikan ominaisuus tai jokin paikalla 

oleva) ovat myös oman aineistoni yleisimpien mäkien nimien nimeämisperusteita. 

Paikan ominaisuuteen viittaavat nimet Isomäki, Korkeamäki ja Pitkämäki. Nimes-

sä Pihlajamäki nimeämisperusteena on se, että paikalla kasvaa yksi tai useampi 

pihlaja. Toisaalta on yllättävää, että nimi on Asikkalassa esimerkiksi Mäntymäkeä 

tai Koivumäkeä yleisempi, mutta toisaalta tämäkin on ymmärrettävää siinä suh-

teessa, että yleensä harvinainen luonnehtii paikkoja paremmin kuin yleinen (ks. 

Kiviniemi 1990: 132). Nimen Tuhkamäki nimeämisperusteena on ollut useimmi-

ten mäen ”tuhkamaisuus” eli kohouman maaperä on hyvin hienoa hiekkaa. Muis-

sa yleisimmissä nimissä nimeämisperusteena on paikan sijainti jonkin lähellä tai 

jokin paikalla oleva, joka on useimmiten artefakti, kuten riihi, keinu, lato, paja, 

aitta tai haka.  

Nimen Keiju-/Keijun-/Keinu-/Keinunmäki murteellisissa asuissa oleva mää-

riteosa keiju esiintyy sanana erityisesti Etelä-Hämeen, Kaakkois-Hämeen, Ky-

menlaakson länsipuolen, Eteläisissä Keskisuomen ja Länsipohjan murteissa pai-

koitellen keinun merkityksessä. Sanalla voidaan tarkoittaa myös notkeaan riukuun 

ripustettua kankaista kehtoa. Edellä mainituilla alueilla tunnetaan myös verbi kei-

jua, joka tarkoittaa keinumista tai ”kankaan keijumista” eli vastakudotun kankaan 

venyttämistä ja pehmittämistä keinumalla siitä orteen solmitussa keinussa. Tämä 

merkitys esiintyy kaakkoishämäläisten murteiden pohjoisosassa. (SMS.) Kaikki 
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Asikkalan Keijumäet ovatkin saaneet nimensä siitä, että niillä on tai on ollut kei-

nu. Muutaman nimen kohdalla informantti ei ole tiennyt paikalla mahdollisesti 

sijainneesta keinusta, mutta koska kyseinen nimeämisperuste on niin vahva, kei-

nun olemassa olo on oikeastaan ainut selitys nimelle. Yleiskielisempi asu Keinu-

/Keinunmäki esiintyy aineistossani vain kolme kertaa. Samaan käsitteeseen viittaa 

myös aineistossa kerran esiintyvä Kiikunmäki, mutta en ole laskenut tätä Keiju-

mäki-nimityyppiin, koska sen määriteosana on eri lekseemi. Kansalaisen kartta-

paikan karttanimihaun perusteella 73 prosenttia (33 kappaletta) keiju/keijun-

määriteosaisista nimistä on kohoumien nimiä. Kaikki kohoumien nimien tarkoit-

teet sijaitsevat karkeasti määriteltynä Päijät-Hämeen ympäristössä. Eniten nimiä 

on Orimattilassa (9 kappaletta) ja Asikkalassa (6 kappaletta). Kuten aineistostani 

huomaa, näitä nimiä on huomattavasti enemmän karttanimien ulkopuolella. Mää-

riteosan yleiskielisen variantin (keinu/keinun) sisältävien nimien tarkoitteet sijait-

sevat laajemmin Hämeen, Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen alueella, mutta näitä 

karttanimiä ei esiinny kovinkaan montaa yhden kunnan alueella. Vertailun vuoksi 

voisi todeta, että sekä mikro- että makrotoponyymit huomioon ottaen Lahden ni-

mistössä esiintyy nimi Keinumäki kaksi kertaa (Laapotti 1993: 47) ja Lammilla 

nimet Keijumäki 12 kertaa, Keinumäki 4 kertaa sekä Keijukallio ja Keinuharju 

kerran (Rouvala 1992: 112 – 114). 

Monen nimityypin osuus aineistossa kasvaisi entisestään, jos niihin lasket-

taisiin mukaan myös ne nimet, joiden määriteosana oleva yhdyssana sisältää jon-

kin yleisimmissä nimissä määriteosana olevan lekseemin. Esimerkiksi aineistos-

sani on neljä Suden-/Susikuopanmäkeä, neljä Tervakuopanmäkeä, kaksi Santa-

kuopanmäkeä, Savikuopan-/Savikuoppainmäkeä, Sorakuopanmäkeä ja Hiili-

kuopanmäkeä sekä yksi Hiekkakuopanmäki. 

On mielenkiintoista, että yleisimpien nimien rinnalla esiintyy vain harvoin 

toinen nimi, jota käytettäisiin erottamaan paikka toisista samannimisistä paikoista. 

Esimerkiksi yhdelläkään Riihimäellä ei ole rinnakkaisnimeä. Muutamalla Keiju-

mäellä sen sijaan on (Sepänkallio, Askolanmäki ja Lehtisenmäki). Yhdestä Keiju-

mäestä käytetään joskus täsmentävää Kirkonkylän Keijumäki -nimitystä. Yhdellä 

Isomäellä on rinnakkaisnimenään Korkeamäki, Rajamäellä Rajamäenharju sekä 

kahdella Ketunpesänmäellä Värttästenmäki ja Sikomäki. 
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Taulukkoon 9 olen kirjannut yleisimpien mäkien nimien tarkoitteiden lyhyimmät 

ja pisimmät etäisyydet toisistaan sekä kaikkien nimen tarkoitteiden etäisyyksien 

keskiarvon kunkin nimityypin osalta. 

 

TAULUKKO 9. Yleisimpien mäennimien tarkoitteiden sijainti toisiinsa nähden 

 
 
Nimi Lyhyin etäisyys 

(km) 
Pisin etäisyys 
(km) 

Etäisyys keski-
määrin (km) 

Riihi-/Riihenmäki 0,51 33,7 11,3 
Keiju-/Keijun-
/Keinu-
/Keinunmäki 

0,93 32,7 15,2 

Kuoppa-
/Kuopanmäki 

0,62 30,7 14,4 

Tuhkamäki 1,95 22 11 
Rajain-/Rajamäki 0,5 30,4 14,8 
Korkeamäki 4,34 31,6 14,5 
Isomäki 3,52 29,7 17 
Latomäki 3,59 23 14,4 
Paja-/Pajanmäki 3,76 33 14,5 
Aitta-/Aittomäki 2,25 24,5 13,3 
Pihlajamäki 1,92 20,4 10,4 
Pitkämäki 1,33 30,7 13,8 
Haan-/Hakamäki 0,6 22,8 13,2 
Ketunpesänmäki 0,79 24,9 16,8 
Etäisyydet kes-
kimäärin (km) 

1,9 27,9 13,9 

  

Mittauksien perusteella lyhyin etäisyys kahden samannimisen paikan välillä on 

vain noin puoli kilometriä, mikä on melko vähän ajatellen paikannimen yksilöivää 

funktiota. Silti tämä funktio saattaa toteutua etenkin mikrotoponyymien kohdalla: 

Jos esimerkiksi yhdellä tilalla väki käyttää nimeä Riihimäki siitä kohoumasta, jos-

sa tilan riihi sijaitsee, ei haitanne, vaikka puolen kilometrin päässä sijaitsevalla 

tilalla käytetään samaa nimeä toisesta paikasta, jossa puolestaan tämän tilan riihi 

sijaitsee. Eihän ole edes varmaa, että toisella tilalla tiedetään, millä nimellä toisen 

tilan väki maillaan sijaitsevaan paikkaan viittaa. Voi myös olla, että eri yhteisö 

käyttää samasta paikasta eri nimeä. Yleensä kuitenkin lyhyimmätkin etäisyydet 
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samannimisten paikkojen välillä ovat useamman kilometrin mittaiset, keskimäärin 

noin kaksi kilometriä.  

Mittauksien perusteella lyhyimmät etäisyydet ovat nimien Pihlajamäki, Rii-

hi-/Riihenmäki ja Tuhkamäki tarkoitteilla, jotka sijaitsevat keskimäärin 10 – 11 

kilometrin etäisyydellä toisistaan. Koska melkein jokaisessa Asikkalan kylässä on 

vähintäänkin yksi Riihimäki, tämännimisten paikkojen keskimääräinen etäisyys 

toisistaan jää melko pieneksi. Eniten Riihimäiksi nimettyjä mäkiä on Viitailan 

kylässä, jossa niitä on kuusi. Kiviniemen (1990: 204) mukaan riihi-määriteosan 

yleisyyttä paikannimissä selittää se, että mylly ja riihi ovat ”kodin” lisäksi ne kult-

tuuripaikat, joiden mukaan läheiset paikat useimmiten yksilöidään. Kun joka tilal-

la on ollut oma riihensä, on myös todennäköistä, että useamman tilan lähellä si-

jaitsee jokin Riihi-määritteen saanut paikka. On myös mahdollista, että esimerkik-

si nimi Riihimäki on syrjäyttänyt jonkin sitä vanhemman saman paikan nimen. 

Onhan helpompi puhua esimerkiksi tilan väen kesken riihen lähellä sijaitsevasta 

mäestä nimellä Riihimäki, kuin jollakin toisella nimellä. Vaikka esimerkiksi Kei-

jumäkiä on lähes yhtä paljon kuin Riihimäkiäkin, tämän nimen tarkoitteiden kes-

kimääräinen etäisyys toisistaan on useamman kilometrin pidempi. Keinu lienee 

kuitenkin ollut sellainen artefakti, jota ei välttämättä jokaisella tilalla ole ollut. 

Silti näidenkin kohdalla on selvä tihentymä, sillä Urajärven kylän alueella on kuu-

si Keijumäeksi nimettyä paikkaa. 

Tuhkamäkien ja Pihlajamäkien tarkoitteiden läheinen sijainti toisistaan ei 

selity samalla tavalla kuin Riihimäkien kohdalla. Nimen Pihlajamäki esiintymi-

sessä on erikoista se, että yhtä lukuun ottamatta kaikki nimen tarkoitteet näyttäisi-

vät sijaitsevan Asikkalan läntisissä kylissä. Koska pihlajaa kasvaa hyvin suurella 

todennäköisyydellä yhtä lailla myös Asikkalan itäisessä osassa, on olemassa se 

mahdollisuus, että juuri näillä seuduin on vaikuttanut voimakkaammin sellainen 

nimimalli, jonka mukaan mäet on nimetty niiden kasvillisuuden perusteella Pihla-

jamäiksi. Tuhkamäki-nimiset paikat eivät sijaitse samalla tavalla yhdellä alueella, 

mutta kuitenkin esimerkiksi Urajärven kylässä niitä on kolme ja Asikkalan kyläs-

sä kaksi. 
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5.2 Yleisimmät kallioiden nimet ja nimien tarkoitteiden sijainti 

 

TAULUKKO 10. Asikkalan yleisimmät kallioiden nimet 

 

Nimi Nimien määrä aineistossa 

Keijun-/ Keijukallio 11 

Isokallio 10 

Rajakallio 10 

Riihi-/Riihenkallio 9 

Muurahaiskallio 9 

Tulikallio 7 

Kirkkokallio 6 

Soimakallio 6 

Pitkäkallio 5 

Korkeakallio 5 

 

 

Taulukossa 10 olevien nimien lisäksi aineistossa on neljä Hevoshaankalliota, Li-

kokalliota, Lähdekalliota, Palannekalliota, Ristikalliota, Suokalliota, Sylkkykallio-

ta ja Tanssikalliota sekä kolme Haapakalliota, Huutokalliota, Kettukalliota, Nie-

menkalliota, Pirunkalliota, Romukalliota, Sileäkalliota, Takakalliota ja Vuohikal-

liota. 33 nimeä esiintyy aineistossa kaksi kertaa. Kaikkiaan kallioiden nimistä 205 

eli noin 38 prosenttia esiintyy aineistossa vähintään kaksi kertaa. 

Nimet Iso-, Kirkko-, Korkea-, Riihi-, Raja- sekä Pitkäkallio ovat yleisimpiä 

sekä omassani että Kiviniemen (1990: 175) aineistossa.  Tämän lisäksi Kivinie-

men aineiston yleisimmistä nimistä Kokko-, Käärme-/Mato-, Mylly-, Kettu-, Palo- 

ja Huutokallio esiintyvät aineistossani useammin kuin kerran, mutta oman aineis-

toni nimet Keijukallio, Muurahaiskallio, Soimakallio tai Tulikallio eivät olleet 

yleisimpiä Kiviniemen aineistossa.  

 Oman aineistoni yleisimpien kallioiden nimillä on taustallaan melko sa-

manlaisia nimeämisperusteita kuin vastaavasti mäkien nimillä: nimet Iso-, Pitkä- 

ja Korkeakallio viittaavat paikan ominaisuuteen, Rajakallio paikan sijaintiin sekä 
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Keiju/Keijunkallio ja Riihi/Riihenkallio sijaintiin tai paikalla olevaan. Muutaman 

Keijukallion lähellä tosin sijaitsee myös Keinumäeksi nimetty paikka, jolloin toi-

nen nimistä voi olla myös määriteosaliitynnäinen. Muurahaiskalliot ovat saaneet 

nimensä siitä, että paikoilla on ”munitettu muurahaisia”, eli kallioilta on kerätty 

talteen muurahaisten munia, joista on sitten valmistettu jonkinlaista lääkespriitä. 

Soimakalliot ovat taas olleet teerien tai metsojen soidinpaikkoja, ja Tulikallioilla 

on poltettu tulia tai kokkoja. Kirkkokallioiden nimeämisperusteet vaihtelevat: 

kolmelta paikalta näkyy tai on aiemmin näkynyt Asikkalan kirkko, yksi paikka on 

saanut nimensä läheisen Kirkkotien mukaan, eli nimi on määriteosaliitynnäinen, 

yhdestä paikasta arvellaan, että siellä olisi ennen kirkkoon mentäessä laitettu ken-

gät jalkaan ja yhden paikan nimeämisperusteesta ei ole mainintaa. 

Melko harvan useasti esiintyvän nimen rinnalla esiintyy jokin toinen nimi. 

Kahden Isokallion rinnalla esiintyvät nimet Sonnikallio ja Riissuonkallio sekä 

kahden Keijukallion rinnalla Louhelankallio ja Vähäkallio. Lisäksi rinnakkain 

esiintyvät nimet Pitkäkallio - Numerokallio, Rajakallio - Kunnankallio, Soimakal-

lio - Iso Soimakallio ja Korkeakallio - Korkeamäki. Näyttäisi kuitenkin siltä, että 

yleisimpien kallioiden nimien rinnalla esiintyy toinen nimi suhteellisesti useam-

min kuin vastaavasti mäkien nimissä. 
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TAULUKKO 11. Yleisimpien kallioiden nimien tarkoitteiden sijainti toisiinsa 

nähden 

 

Nimi Lyhyin etäisyys 
(km) 

Pisin etäisyys 
(km) 

Etäisyys keski-
määrin (km) 

Keiju-/Keijunkallio 1,89 27,3 13,8 
Isokallio 0,54 29,4 12,8 
Rajakallio 1,33 22,9 10,2 
Riihi-/Riihenkallio 0,53 19,1 10,6 
Muurahaiskallio 1,69 23,5 10,9 
Tulikallio 3,2 19 9,87 
Kirkkokallio 1,36 25,2 14,4 
Soimakallio 4,27 27,2 13,5 
Pitkäkallio 2,74 20,3 11,1 
Korkeakallio 0,97 13,1 7,81 
Etäisyydet keski-
määrin (km) 

1,9 22,7 11,5 

 

Kuten taulukoista 9 (ks. 5.1) ja 11 käy ilmi, yleisimmillä nimillä nimettyjen mäki-

en ja kallioiden tarkoitteiden sijainti toisistaan on yllättävän samanlaista. Myös 

samannimiset kalliot sijaitsevat toisistaan lyhyimmillään vain noin puolen kilo-

metrin päässä ja tarkoitteiden lyhyimpien etäisyyksien keskiarvo on sama kuin 

mäkien vastaava. Sen sijaan samannimiset kalliot näyttäisivät sijaitsevat keski-

määräisesti toisiaan lähempänä kuin samannimiset mäet, joskin tulosten välinen 

ero on melko pieni.  

Muurahaiskallioiden, Rajakallioiden, Riihi-/Riihenkallioiden, Tulikallioiden 

ja Korkeakallioiden tarkoitteet näyttäisivät sijaitsevan keskimäärin pienemmällä 

alueella muiden yleisimpien nimien tarkoitteisiin verrattuna. Aineistoni yhdeksäs-

tä Muurahaiskalliosta neljä sijaitseekin Urajärven kylässä, vastaavasti yhdeksästä 

Riihi-/Riihenkalliosta neljä Kalkkis ten kylässä. Yleisimpien kallioiden nimien 

tarkoitteet näyttäisivät sijaitsevat useimmiten itäisessä Asikkalassa. Tähän syynä 

on todennäköisesti se, että itäinen Asikkala on karttojen perusteella maaperältään 

monin paikoin kallioisempaa kuin läntinen. Kun samanlaisia paikkoja on ollut 

monta nimettävänä, on turvauduttu todennäköisimmin myös eri nimimalleihin (ks. 

Kiviniemi 1977: 192 – 193). Kuitenkin esimerkiksi kaikki Muurahaiskalliot ovat 

saaneet nimensä paikan käytöstä johonkin, joten tämän nimen keskittyminen saat-

taa selittyä myös sillä, ettei muurahaisia ole munitettu kuin muutaman kylän alu-
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eella. Ylipäätään tiettyjen alueiden kallioisuus saattaa selittää myös sitä, miksi 

esimerkiksi sama nimen määriteosa liittyy eri alueilla eri paikkaa luokittelevaan 

perusosaan. Esimerkiksi nimen Riihi/Riihenmäki esiintymät keskittyivät enemmän 

Asikkalan läntisiin kyliin, kun taas Riihi/Riihenkallioita on enemmän itäisessä 

Asikkalassa. Tästä voi päätellä sen, että tendenssi nimetä paikkoja sen perusteella, 

että ne ovat sijainneet riihen lähellä tai niillä on ollut riihi, on ollut vahva paikan 

lajista riippumatta. Sama ilmiö lienee myös nimien Keiju-/Keijunmäki ja -kallio 

toistumisen taustalla, joskin tässä tapauksessa määriteosa on liittynyt eri perusosa-

tyyppiin yhtä lailla sekä idässä että lännessä. 

 

5.3 Yleisimmät vuorien nimet ja nimien tarkoitteiden sijainti 

 

Vuorien nimissä samojen nimien toistuminen alkaa olla harvinaisempaa. Tämä 

johtunee suurimmalta osin siitä, että vuoriksi luokiteltuja paikkoja on melko vä-

hän mäiksi tai kallioiksi luokiteltujen paikkojen määrään verrattuna. 

 

TAULUKKO 12. Asikkalan yleisimmät vuorien nimet 

 

Nimi Nimien määrä aineistossa 

Isovuori 3 

Korkeavuori 3 

Vähävuori 3 

Haukkavuori 2 

Kuppi-/Kupinvuori 2 

Metsian-/Metsäsianvuori 2 

Puruvuori 2 

Raut-/Rautavuori 2 

 

 

Nimet Iso- ja Haukkavuori ovat yleisimpiä myös Kiviniemen (1990: 177) aineis-

tossa. Tässä aineistossa yleinen Linnavuori esiintyy omassa aineistossani kerran 

asussa Linnovuori.  
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Kolmen yleisimmän nimen nimeämisperusteena on paikan ominaisuus, tar-

kemmin määriteltynä paikan koko. Kaikki Isovuoriksi nimetyt paikat sijaitsevat 

eri kylissä, ja kahdella niistä on myös toinen nimi rinnakkaisnimenään (Supitun-

mäki ja Savilahdenvuori). Myös kahdella Korkeavuorella on rinnakkaisnimi 

(Honkamäki ja Pähkinävuori), samoin yhdellä Vähävuorella (Vähä Soimakallio). 

Toisen Haukkavuoren (- Pohjolanvuori) nimi johtuu paikalla sijaitsevasta 

haukanpesästä, mutta toisen nimeämisperusteesta ei ole mainintaa. Myös Met-

säsianvuori on saanut nimensä eläimen pesimisestä paikalla (metsäsika = mäyrä). 

Toisen samannimisen paikan nimeämisperusteesta ei ole nimilipussa mainintaa. 

Rautavuoreksi nimetty paikka on saanut nimensä kohoumassa olevista rapautu-

neista ruosteisista kivenlohkareista, mutta Rautvuoren nimeämisperuste ei ole 

selvillä. Myöskään nimien Kuppi-/Kupinvuori tai Puruvuori nimeämisperusteet 

eivät käy ilmi nimilipuista.  

 

TAULUKKO 13. Yleisimpien vuorien nimien tarkoitteiden sijainti toisiinsa näh-

den 

 

Nimi Lyhyin etäisyys 
(km) 

Pisin etäisyys 
(km) 

Etäisyys keski-
määrin (km) 

Isovuori 16,7 24,2 20,2 

Korkeavuori 11 27,3 19,7 

Vähävuori 19,2 26 21,7 

Haukkavuori 17 17 17 

Kuppi-

/Kupinvuori 

10,1 10,1 10,1 

Metsian-

/Metsäsianvuori 

12,1 12,1 12,1 

Puruvuori 4,7 4,7 4,7 

Raut-/Rautavuori 12 12 12 

Etäisyydet kes-

kimäärin (km) 

12,9 16,7 14,7 
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Taulukon 13 mukaan samannimisten vuorien väliset lyhyimmät etäisyydet ovat 

huomattavasti pidempiä samannimisiin mäkiin ja kallioihin verrattuna. Syynä tä-

hän on todennäköisesti se, että koska paikkoja on luokiteltu selvästi harvainai-

semmalla appellatiivilla, nimien yksilöivyyden säilyttämiseksi täysin samaa nimeä 

ei ole annettu tarkoitteen välittömässä läheisyydessä olevalle paikalle. Näyttäisi 

siltä, että vuoriksi luokiteltujen paikkojen nimien yksilöivyyden säilyttäminen on 

ollut tärkeää senkin perusteella, että monen useammin toistuvan nimen rinnalla 

esiintyy toinen nimi. 

 

5.4 Yleisimmät harjujen ja muiden maankohoumien nimet sekä yleisimmät yk-

siosaiset nimet 

 

Vain kaksi harjujen nimistä esiintyy aineistossani kahteen kertaan. Harjujen ni-

missä huomattavaa on myös se, ettei niiden määriteosina esiinny muunlajisten 

maankohoumien yleisimmissä nimissä määriteosina olevia lekseemejä. Toki ai-

neistossani on yksi Isoharju ja myös Kiviniemen (1990: 175) aineistossa yleinen 

Hietaharju. 

Asikkalassa on kaksi paikkaa nimetty Kukonharjuksi. Tosin toisen paikan 

kohdalla tätä nimeä ei käytetä, vaan sen rinnakkaisnimi, Pulkkilanharju, on huo-

mattavasti käytetympi ja tunnetumpi nimi Asikkalan ulkopuolellakin. Harjut si-

jaitsevat eri kylissä, ja niiden välillä on matkaa 13,3 kilometriä. Myös nimi Sora-

kuopan-/Sorakuoppaharju esiintyy aineistossa kahteen kertaan. Nimi on sinänsä 

hyvin tarkoitteitaan kuvaava, sillä harjut ovat usein maaperänsä vuoksi soranotto-

paikkoja. Myös tässä tapauksessa nimien tarkoitteet sijaitsevat kahdessa eri kyläs-

sä noin 13,2 kilometrin päässä toisistaan.  

 

Harvinaisemmilla appellatiiveilla luokiteltujen paikkojen sekä yksiosais ten nimien 

toistuminen on myös hyvin harvinaista. Töyryiksi luokitelluista paikoista neljän 

nimenä on Lystintöyry. Kahden tämännimisen paikan etäisyys toisistaan on ly-

himmillään noin 8,5 kilometriä, ja tarkoitteiden keskimääräinen etäisyys toisistaan 

on noin 11,6 kilometriä Yhdellä paikalla on toinen nimi rinnakkaisnimenään (Rai-

tinmäki). Kolmen paikan nimeämisperusteeksi mainitaan se, että nuorisolla on 
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ollut tapana kokoontua kyseiselle kohoumalle, ja todennäköisesti tämä on myös 

neljännen paikan nimen syynä. 

Aineistossani esiintyy syntaktisesti yksiosainen nimi Harju kaksi kertaa. 

Kun appellatiivi esiintyy kuitenkin aineistossa yhteensä 54 nimen perusosana, 

voisi ajatella, että olisi tarkoituksenmukaista erotella nämä kaksi paikkaa toisis-

taan ja muista harjuista erityispiirteen ilmaisevalla määriteosalla. Kuitenkin 

kummatkin Harjut ovat ympäristössään sen verran huomattavia paikkoja, että 

pelkkä maastoappellatiivi on riittänyt niiden yksilöimiseen. Toisen nimen tarkoite 

käsittää reilun kuuden kilometrin pituisen Asikkalanselän rannalla sijaitsevan har-

jun, josta käytetään myös nimeä Rantaharju, toisen nimen tarkoitteena on taas 

Salpausselän muodostama harju Vääksystä itään. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TARKASTELU 

 

 

Nimenmuodostuksen mallisidonnaisuus tulee esiin Asikkalan maankohoumien 

nimissä tarkasteltaessa sekä perusosina olevien appellatiivien merkityksiä ja tar-

koitteita että yleisimpien nimien esiintymistä ja niiden tarkoitteiden sijaintia toi-

siinsa nähden. Mallien osuus nimenmuodostuksessa on suuri. Toisaalta paikkoja 

yksilöidään muodostamalla nimiä sellaisista tutuista elementeistä, jotka ovat tar-

koitteen entiteetin kannalta mielekkäitä. Toisaalta taas mallin mukaan muodostet-

tu nimi ei aina kuvaa tarkoitteensa entiteettiä kovinkaan hyvin tai nimen yksilöivä 

funktio on kyseenalainen. Tutkimukseni osoittaa sen, että erityisesti moni mäeksi 

luokiteltu paikka olisi ominaispiirteidensä perusteella voitu luokitella myös jolla-

kin toisella appellatiivilla. Joillakin paikoilla onkin rinnakkaisnimenään sellainen 

nimi, jonka perusosana olevan appellatiivin stereotyyppinen merkitys vastaa pa-

remmin nimen tarkoitteen ominaisuuksia. Vaikka mallin mukaan muodostettu 

nimi kuvaisikin tarkoitettaan, on aiheellista kysyä, erottaako se paikan toisista 

samanlajisista paikoista tarpeeksi hyvin. Tämä kysymys nousee esiin nimien tois-

tumista ja samoilla nimillä nimettyjen paikkojen välisiä etäisyyksiä tarkasteltaes-

sa. 

Nimilippujen määritelmien mukaan mäiksi on luokiteltu hyvin erilaisia 

paikkoja, kuten esimerkiksi tiessä sijaitsevia kohoumia, kallioita, harjuja, mäki-

maastoja ja kohoumien osia. Nämä määrittelyt osoittautuvat oikeiksi tarkasteltaes-

sa tarkoitteiden ominaisuuksia kartasta. Pyrkimys luokitella paikkoja mäiksi tulee 

esiin siinäkin, että usean syntaktisesti yksiosaisen nimen rinnalla esiintyy nimi, 

jossa on perusosana mäki. Paikkojen luokittelu yhdellä yleisimmistä maastoter-

meistä ja yleisimmällä maankohoumia luokittelevalla appellatiivilla johtunee juuri 

appellatiivin yleisyydestä: mitä yleisempi jokin ilmaus tai elementti on, sitä to-

dennäköisimmin se myös toimii nimimallina (ks. Leino 2007: 107, 122). Tämän 

perusteella nimimallien käyttö nimiä muodostettaessa on kielen taloudellisuuspe-

riaatteen mukaista. Malliin perustuvaan nimeämiseen voi olla myös muita syitä. 

Kiviniemen (1977: 192 – 193, ks. 3.3) mukaan nimettävien samanlaisten paikko-

jen paljous on usein syynä siihen, ettei kaikkia paikkoja voida nimetä niiden omi-
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naisuuksia parhaiten kuvaavalla nimellä. Asikkalan alueen harjuvaltaisuus ja kal-

lioisuus voi olla yksi syy siihen, että monien ominaisuuksiltaan harjuiksi ja kalli-

oiksi luokiteltujen paikkojen kaltaiset paikat onkin luokiteltu mäiksi, jotta jo ni-

mettyjen paikkojen nimien yksilöivä funktio säilyisi. Toisaalta taas alueen harju-

valtaisuuden huomioon ottaen on yllättävää, ettei kohoumia ole luokiteltu harjuik-

si useammin: esimerkiksi Lammin ja Lahden maankohoumien nimissä harju on 

kolmanneksi yleisin perusosa, ja Lammilla harjujen osuus kaikista maanko-

houmien nimistä on suurempi verrattuna Asikkalaan. Syynä tähän voi olla omi-

naisuuksiltaan harjumaisempien tai esimerkiksi sijainniltaan keskeisempien har-

juiksi luokiteltujen tarkoitteiden nimien yksilöivän funktion säilyttäminen, mutta 

varmasti myös taipumus luokitella paikkoja mäiksi niiden ominaisuuksista riip-

pumatta.  

 

TAULUKKO 14. Yhteenveto mäkien, kallioiden, vuorien ja harjujen tarkoitteiden 

ominaisuuksista 

 

Appellatiivi Tarkoitteiden 

keskimääräinen 

korkeus: mata-

lin korkeus – 

korkein korke-

us 

Tarkoitteiden 

keskimääräinen 

suhteellinen 

korkeus: mata-

lin korkeus – 

korkein korke-

us 

Tarkoitteiden 

keskimääräinen 

pinta-ala: pie -

nin - laajin 

Kallioisten 

kohoumien 

suhteellinen 

osuus 

Niiden tar-

koitteiden 

suhteellinen 

osuus, joissa 

jyrkänne 

Mäki 131 m: 82,5 m 

– 185,5 m 

26 m: 2,5 m –  

77,5 m  

10 ha: 0,06 ha 

– 102,9 ha 

41 % 13 % 

Kallio 114,5 m: alle 

80 m – 182,4 

m 

20 m: 0 m – 60 

m 

5,9 ha: 0,04 ha 

– 31,7 ha 

92 % 25 % 

Vuori 132 m: 90 m –  

180 m 

42 m: 10 m –  

77,5 m 

21 ha: 9 ha: 

0,08 ha – 407 

ha 

88 % 64 % 

Harju 145 m: 95 m –  

172,5 m 

32,4 m: 15 m –  

70 m 

44,5 ha: 0,48 

ha – 407 ha 

28 % 19 % 
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Taulukossa 14 esitellyt eri appellatiivien prototyyppisten tarkoitteiden ominaisuu-

det osoittavat sen, että appellatiiveilla todellakin on toisistaan eroavat merkitykset. 

Paikkojen luokittelu tietyillä appellatiiveilla on hyvin systemaattista, sillä esimer-

kiksi kallioiksi ja vuoriksi luokitellut tarkoitteet ovat vain joitakin poikkeuksia 

lukuun ottamatta kallioisia, kun taas harjuiksi luokitelluissa paikoissa tämä on 

harvinaisempaa. Kalliot ja vuoret eroavat toisistaan korkeuksiltaan, pinta-aloiltaan 

ja jyrkkyydeltään huomattavasti. Appellatiivien merkityserot tulevat esiin myös 

rinnakkaisnimissä: Yhdelläkään kallioksi luokitellulla paikalla ei ole rinnakkais-

nimenään harju-appellatiivin sisältävää nimeä tai päinvastoin. Aineistossa on li-

säksi vain yksi kohouma, jonka rinnakkaisnimen perusosina vaihtelevat harju ja 

vuori. 

Koska mäiksi on luokiteltu hyvin erilaisia paikkoja, appellatiivin prototyyp-

pisillä tarkoitteilla ei ole jotakin selvästi korostuvaa ominaispiirrettä. Korkeudel-

taan ja pinta-aloiltaan mäiksi luokitellut paikat eivät ole aineiston korkeimpia ko-

houmia, mutta erottuvat kuitenkin kallioiksi luokitelluista paikoista huomattavasti. 

Kallioisia kohoumia niissä on vain hieman vähemmän kuin kalliottomia ko-

houmia. Myöskään jyrkkyys ei ole näissä paikoissa huomattavaa. Voi olla, että 

sellaiset kohoumat luokitellaan mäiksi, joilla on joitain toisenlajisen kohouman 

ominaisuuksia mutta jotka ovat muuten kauempana tämän kohoumatyypin proto-

tyypistä. Mäki-appellatiivin merkitys näyttäisikin olevan kohouman ominaispiir-

teiden suhteen hyvin neutraali.   

Käyhkön (1974: 23 – 29) tulokset Urjalan maankohoumien nimien tarkoit-

teiden ominaisuuksista ovat jokseenkin samansuuntaiset omien tuloksieni kanssa. 

Myös Urjalassa mäkien, kallioiden ja vuorien tarkoit teiden keskinäinen järjestys 

on sama korkeuden ja pinta-alan suhteen, mutta useimmat mäkien tarkoitteet ovat 

vain alle 10 metriä korkeita, kallioiden 5 – 15 metriä ja vuorien 10 – 25 metriä. 

Pinta-aloiltaan eniten kallioiden tarkoitteita on 2 – 4 ha välillä, mäkien tarkoitteita 

1 – 8 ha välillä ja vuorien tarkoitteita 8 – 16 ha välillä. Jyrkänne Urjalassa on 50 

prosentissa vuorien tarkoitteista, 20 prosentissa kallioiden tarkoitteis ta ja noin 5 

prosentissa mäkien tarkoitteista, joten myös tämä tulos on yllättävän samankaltai-

nen omieni kanssa. Vaikka Käyhkö (1974: 29 – 30) on tarkastellut kyseisten ap-

pellatiivien tarkoitteiden sijaintia, ei hän juurikaan ota kantaa muuten tarkoitteiden 
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maastoon tai maaperään liittyviin seikkoihin. Kuitenkin nämä ovat todennäköi-

simmin juuri ne seikat, mihin nimenantajat ovat kiinnittäneet huomiota. Tätä miel-

tä on myös Pitkänen (1972: 358), joka tutkiessaan saarta tai karia tarkoittavien 

maastoappellatiivien ja niiden tarkoitteiden pinta-alan välistä vaikutusta toisiinsa 

huomauttaa, että tässä pinta-ala tuskin on ollut nimenannon kriteerinä, sillä kaik-

kia pinta-alojen eroja ei välttämättä ole mahdollista havaita silmin. Toisaalta 

maankohoumien osalla korkeuksien ja pinta-alojen erojen havaitseminen lienee 

helpompaa saariin tai kareihin verrattuna.  

 

Tutkimukseni perusteella Asikkalassa maankohoumien nimien perusosina olevien 

appellatiivien sekä koko maankohoumien nimien esiintyminen ja yleisyysjärjestys  

ovat pitkälti samantapaiset kuin koko Suomen nimistössä (ks. Kiviniemi 1990: 

108 – 109 ja 175 – 177). Joitakin poikkeuksia kuitenkin on, joista huomattavin on 

keiju-/keinu-määriteosan eri varianttien yleisyys mäkien ja kallioiden nimissä. 

Karttanimien perusteella näitä nimiä on eniten Asikkalan lähiympäristössä. Ni-

mimallit voivat kuitenkin olla myös paikallisempia. Asikkalassa esimerkiksi nimi 

Muurahaiskallio toistuu useamman kerran muutamassa idässä sijaitsevassa kyläs-

sä, kun taas lähes kaikki nimen Pihlajamäki tarkoitteet sijaitsevat lännessä. Tämän 

ilmiön taustalla voivat kuitenkin olla myös muut seikat. Selvimmin nimimallit 

tulisivat ilmi tapauksessa, jossa sama käsite olisi ilmaistu toistuvasti eri lekseemil-

lä eri alueilla. Malleilla voi olla vaikutusta myös siihen, että erilajisiksi luokitellut 

paikat on nimetty samaa nimeämisperustetta käyttäen eri alueilla. Esimerkiksi 

omassa tutkimuksessani Asikkalan läntisessä osassa nimi Riihi-/Riihenmäki on 

yleinen, kun taas monin paikoin kallioisemmassa itäisessa osassa esiintyy usein 

nimi Riihi-/Riihenkallio. 

Edellä mainittu ilmiö tulee esiin myös muita erilajisiksi luokiteltujen ko-

houmien yleisimpiä nimiä tarkastellessa. Esimerkiksi yleisimpien mäkien ja kalli-

oiden nimien määriteosissa esiintyvät lekseemit keiju/keijun/keinu/keinun, iso, 

raja/rajan, korkea sekä pitkä. Iso ja korkea toistuvat myös useamman kerran vuo-

rien nimissä määriteosina. Kuitenkin jotkin määriteosat liittyvät vain tiettyyn pe-

rusosaan. Aineistoni mäkien nimissä ei esiinny kertaakaan soima-määriteosaa, 

joka taas on yleinen kallioiden nimissä. Vastaavasti kallioiden nimissä eivät esiin-
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ny määriteosana tuhka, lato, paja, aitta, pihlaja tai ketunpesä, jotka taas esiintyvät 

mäkien nimissä moneen kertaan. Kieltämättä on mielenkiintoista, että aineistossa 

on useita Riihi/Riihenkallioita, mutta yhtäkään kallioksi luokiteltua paikkaa ei ole 

nimetty paikalla olevan tai sen lähellä sijaitsevan ladon, pajan tai aidan mukaan. 

Toisaalta taas tässä tulee esiin se, että malli nimetä paikkoja Riihi-/Riihen-

määriteosaa käyttäen on ilmeisen vahva paikan lajista riippumatta. On hyvin to-

dennäköistä, että nimeämisperusteena Riihi/Riihenkallioissa on se, että paikan 

lähellä sijaitsee riihi, sillä riihiä on tuskin rakennettu kalliolle, kuten ei myöskään 

latoja, pajoja tai aittoja. Myös nimet *Pihlajakallio tai *Tuhkakallio ovat sen pe-

rusteella systeeminvastaisia, että pihlajaa ei kasva kallioisella maaperällä tai kalli-

ot eivät voi olla maaperältään ”tuhkamaisia” kuten Tuhkamäet. Nimen Ketun-

pesänmäki nimeämisperusteena on se, että ketut ovat pesineet nimetyllä paikalla. 

Sama nimeämisperuste on myös nimen Kettukallio taustalla, joten näissä erilaji-

siksi luokitelluissa nimissä on ilmaistu sama nimeämisperuste eri lekseemillä. 

Aineistossa on tosin yksi Ketunmäki, jonka nimeämisperustetta ei suoraan maini-

ta, mutta paikka sijaitsee Kettula-nimisen tilan maalla, joten nimeämisperusteena 

voi olla myös paikan sijainti.  

Asikkalan alueella samojen nimien toistuvuus on melko runsasta: mäkien 

nimistä 48 prosenttia esiintyy aineistossa vähintään kaksi kertaa, kallioiden nimis-

tä 38 prosenttia. Saman nimen tarkoitteiden välinen etäisyys saattaa olla lyhim-

millään vain puolisen kilometriä, mikä on melko vähän ottaen huomioon nimen 

yksilöivän funktion. Toisiaan lähellä sijaitsevilla samannimisillä paikoilla ei 

myöskään tutkimukseni mukaan usein ole rinnakkaisnimeä, jota käytettäisiin pai-

kan erottamiseen toisesta samannimisestä. Monesti samojen nimien lähekkäisen 

esiintymisen voi kuitenkin selittää sillä, että nimi on vain yhden maanviljelijäper-

heen käytössä, eikä muilla välttämättä ole ollut edes tarvetta viitata kyseiseen 

paikkaan. Alle kilometrin etäisyyksiä samannimisten paikkojen välillä voi kuiten-

kin pitää melko poikkeuksellisina, sillä mittausten perusteella samoilla nimillä 

nimetyt paikat sijaitsivat keskimäärin noin 11,8 - 13,9 kilometrin päässä toisistaan 

eli joko toisessa kylässä tai ainakin toisella kulmakunnalla, jossa on jo eri nimen-

käyttäjäyhteisö. Silti jotkin nimet esiintyvät tiheämmin kuin toiset, kuten esimer-
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kiksi Pihlajamäki, Riihi-/Riihenmäki, Tuhkamäki, Muurahaiskallio, Rajakallio, 

Riihi-/Riihenkallio, Tulikallio ja Korkeakallio. 

 

Maankohoumien nimien osalta tutkimukseni tuonee uutta tietoa siitä, millaisia 

tarkoitteita maankohoumia luokittelevilla appellatiiveilla on ja miten eri appella-

tiivien merkitykset eroavat toisistaan. Käytämäni menetelmä on sikäli ainutlaatui-

nen, ettei aiemmin maankohoumien nimiä käsittelevissä tutkimuksissa ole yhdis-

tetty nimioppaiden määrittelyjä tarkoitteen lajista tai ominaisuuksista sekä tarkoit-

teen mitattavien ominaisuuksien tarkastelua. Ylipäätään nimien kuvaavuuden sel-

vittäminen nimettyjen paikkojen ominaisuuksia tarkastelemalla on suomalaisessa 

nimistöntutkimuksessa ollut melko vähäistä. Paikkojen mitattavien ominaisuuksi-

en tarkastelu myös muiden kuin maankohoumien kohdalla voisi tuoda uutta ja 

mielenkiintoista tietoa maastoappellatiivien merkityksistä, nimien kuvaavuudesta 

ja niiden perustumisesta nimimalleihin. Tässä on kuitenkin myös omat ongelman-

sa. Vaikka karttojen avulla saa paljon selville paikan ominaisuuksista, kaikkia 

ominaisuuksia ei välttämättä ole merkitty niihin. Karttojen perusteella ei myös-

kään voi olla täysin varma siitä, mistä maa alkaa tarkalleen kohota. Vaikka tar-

koitteen sijainnista on tietoja nimilipussa ja se on merkitty nimikokoelmiin kuulu-

viin karttoihin, ei kuitenkaan voi olla täysin varma siitä, kuinka laajaan alueeseen 

nimenantajat ovat nimellä viitanneet ja kuinka laajan alueen tarkoite kattaa puo-

lestaan nimioppaan ja nimenkäyttäjien mielestä. Toisaalta en myöskään usko 

kenttätutkimusten tekevän autuaaksi tässä, sillä yhden ihmisen havainnointikyky 

on monella tapaa rajallinen. Sitä paitsi kenttätutkimus olisi hyvin työlästä tapauk-

sessa, jossa tutkimusaineisto on hyvin laaja. Pienissä aineistoissa puolestaan on 

omat ongelmansa. Puutteistaan huolimatta tutkimukseni osoittaa kuitenkin sen, 

että toisaalta paikkojen luokittelu ja nimeäminen perustuvat paikkojen ominais-

piirteiden kuvaukseen, toisaalta taas niissä usein päädytään mallin mukaisiin rat-

kaisuihin. Mitä kiinteämmin jotkin elementit tai ilmaukset kuuluvat systeemiin, 

sitä todennäköisimmin niitä myös käytetään paikkoja nimetessä.    
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