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Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka historiallisen Tyrvään alueen maankohoumannimien paikan lajia 

ilmaisevat osat eli perusosat kuvaavat tarkoitettaan ja selvitetään, onko tietyllä perusosalla yhteyttä tie-

tynlaiseen kohoumaan. Tutkimusaineisto (973 nimeä) on kerätty Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-

sen Paikannimiarkistosta ja paikkakunnan karttamateriaalista. Perusosia tarkastellaan kahdesta näkö-

kulmasta. Ensinnä näiden paikan lajia ilmaisevien appellatiivien merkitystä tarkastellaan sanakirjojen 

ja nimiarkiston määritelmien valossa. Tämän tarkastelun avulla hahmottuu kuva erilaisten paikan lajia 

ilmaisevien appellatiivien merkityksestä nimenantaja- ja nimenkäyttäjäyhteisöissä. Toiseksi näitä pai-

kan lajia ilmaisevia appellatiiveja verrataan reaalimaailman tarkoitteisiinsa tarkastelemalla maanko-

houmien korkeutta, pinta-alaa, jyrkkyyttä sekä muita ominaisuuksia. 

 Tutkielma osoittaa, että tietyt maankohoumia luokittelevat appellatiivit esiintyvät usein tietyn-

tyyppisten tarkoitteiden nimissä. Vaikka topografitermien ekstensiot leikkaavat toisiaan, kullakin ter-

millä on myös selkeä ydinalueensa. Maankohoumannimien perusosat historiallisen Tyrvään alueella 

myös kuvaavat tarkoitteitaan jokseenkin tyypillisesti: mäeksi nimetyt kohoumat ovat useimmiten omi-

naisuuksiltaankin prototyyppisiä mäkiä ja kallioiksi nimetyt prototyyppisiä kallioita. Mäki-appellatiivi 

on myös tutkimusalueen yleisin maankohoumannimen perusosa ja kallio toiseksi yleisin. Kolmanneksi 

yleisin perusosa on vuori, joka useilla verrokkipaikkakunnilla on huomattavasti harvinaisempi. Vuoren 

yleisyys Tyrväällä perustunee analogiseen nimeämiseen, sillä seudun korkein kohouma saa useimmiten 

nimen vuori, vaikka tarkoite ei olisi ominaisuuksiltaan prototyyppinen vuori. Tämä johtunee siitä, että 

nimeäminen on subjektiivista ja suhteutuu nimenantajan omaan elinpiiriin, jossa absoluuttisesti vähäi-

nen maankohouma voi olla ympäristöönsä verrattuna kookas. Myös appellatiivi ahde on Tyrväällä 

yleinen, koska se korvaa poikkeuksetta appellatiivin mäki maantiemäen merkityksessä.  
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1. Johdanto 

Paikannimet ovat olennainen osa kielenkäyttöämme. Käytämme nimistöä tiedostamattamme kuin si-

säänrakennettua karttaa, ja nimien avulla hahmotamme maailman ja oman sijaintimme siinä. Nimet 

ovat useimmille automaattistunutta ainesta, jonka käyttöä ei sen kummemmin tule ajateltua. Juuri nimi 

tekee kuitenkin mahdolliseksi muistaa ja tiedostaa paikan sekä kommunikoida siitä. Tässä mielessä 

paikannimi on kuin paikan muisti. Jokainen nimi kertoo jotakin paikasta sekä kielellisesti että historial-

lisesti. (mm. Vahtola 1999: 4.) Paikannimen tehtävä on yksilöidä paikka ja erottaa se muista. Samalla 

nimen tulee kuitenkin myös kuvata paikkaa. Mitä nimet todella kertovat paikasta, miten ne sitä kuvaa-

vat? Kertooko maankohouman nimi juuri kohoumalle tyypillisistä ominaisuuksista, korkeudesta ja 

koosta? Voiko pienikin kumpare olla nimeltään vuori? Onko Isomäki oikeasti iso? Mitä eroa on Riihi-

mäellä ja Riihikalliolla?   

1.1. Tutkimuksen tausta ja tavoite 

Oletan että maankohoumannimi on tutkimusalueella yleisimmin kaksiosainen, ja nimen jälkimmäinen 

osa, perusosa, ilmaisee paikan lajin. Tämän takia tarkastelun kohteena ovat vain näiden yhdysnimien 

paikan lajia ilmaisevat appellatiivit. Tässä tutkielmassa tarkastelen sitä, voiko maankohouman ominai-

suuksista päätellä, mikä on maankohoumannimen paikan lajia luokitteleva appellatiivi, ja kuinka tar-

koitteen ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen paikannimi muuten on. Nimenosista ja paikannimi-

en rakenteesta kerrotaan tarkemmin tutkielman kolmannessa luvussa.  

Nimetyt paikat voidaan luokitella lajinsa mukaan kahdella tavalla: objektiivisesti ja subjektiivi-

sesti. Objektiivinen luokitteleminen tarkoittaa sitä, että tarkoitteen mitattavat ominaisuudet määräävät 

paikan lajin (yleinen todellisuus), jota esimerkiksi Nykysuomen sanakirjan edustama yleiskieli pyrkii 

kuvaamaan. Subjektiivinen luokitteleminen sen sijaan tarkoittaa sitä, että paikan laji määritellään ikään 

kuin ”kielen läpi” ja paikan käyttöön ja alkuperään liittyvän tiedon perusteella (nimenantajayhteisön 

intuitio). (Kiviniemi 1990: 50.) Tässä tutkielmassa on tarkoitus selvittää, onko nimenantajayhteisön 

intuitio paikan lajista yhteneväinen tutkimusalueen todellisuuden kanssa, ja kuinka lähelle todellisuutta 

konventionaalinen sanakirjamerkitys pääsee. Toisin sanoen, kuvaako nimi tarkoitettaan eli ovatko esi-

merkiksi vuoriksi nimetyt tarkoitteet todella vuoria, vai kenties mäkiä tai kallioita?  

Tutkielmassa selvitän millaisia erilaisia merkityksiä perusosana toimiva, paikkaa luokitteleva 

appellatiivi kantaa, ja pohdin, kuinka erilaiset paikan ominaisuudet vaikuttavat perusosan laatuun. Vali-

taanko nimen perusosa tarkoitteen ominaisuuksien vai vallitsevien nimimallien mukaan? Tutkimusky-

symykseni ovat seuraavat: 
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1. Onko mahdollista löytää yhteyttä jonkin tietyntyyppisen kohouman ja tietyn perusosan välille? 

Millainen kohouma tyypillisimmin saa minkin perusosan? 
 
2. Vastaako maankohoumien subjektiivinen luokittelu maankohoumien objektiivista luokittelua, ja 

näyttääkö nimimalleilla olevan vaikutusta perusosan valintaan? 
 

Vertailen kohoumannimien perusosia tarkoitteiden mitattaviin (korkeus, pinta-ala, jyrkkyys) ja muihin 

(maaperä, kasvillisuus) ominaisuuksiin. Vertailun pohjalta tyypittelen prototyyppisen kohouman. Tar-

koitus on myös ikään kuin punnita mallin mukaan nimeämisen ja paikan ominaisuuksien mukaan ni-

meämisen todennäköisyyttä. Toisin sanoen, voidaanko tarkoitteelle valita odotustenvastainen nimi? 

Kohoumannimien perusosat (Kukonmäki) ja näiden tarkoittamia paikkoja luonnehtivat keruu-

lippujen määritelmät (Kukonmäki = laaja metsäinen mäki) ovat subjektiivista luokittelua, kun taas ni-

mien tarkoitteille mitattuja todellisia ominaisuuksia (Kukonmäki: 75/10 m ja 5,23 ha) pidän objektiivi-

sena luokitteluna. Subjektiivista luokitteluakin on sikäli mielestäni kahdenlaista, että paikannimi (Ku-

konmäki) kertoo nimenantajayhteisön, ja määritelmä (Kukonmäki = laaja metsäinen mäki) nimenkäyt-

täjäyhteisön käsityksestä. Näitä näkökulmia ei kuitenkaan aina voi erottaa toisistaan. Todellisuutta ku-

vaamaan pyrkivän sanakirjan merkitykset ovat puolestaan yhteisöllisiä ja konventionaaleja, mutta eivät 

välttämättä silti täysin objektiivisia, siksi sijoitan sanakirjan merkitykset subjektiivisen ja objektiivisen 

jatkumolla puolitiehen. Todellisuudessa näitä luokitteluita ei voi leimata vain subjektiivisiksi tai objek-

tiivisiksi, sillä esimerkiksi keruulippujen määritelmät ovat usein lähellä sanakirjan määritelmiä. Subjek-

tiivisen ja objektiivisen käsitteiden on tässä tutkielmassa kuitenkin tarkoitus vain havainnollistaa luo-

kittelujen eri näkökulmia. Jatkossa on myös helpompi tarkastella nimien prototyyppisyyttä, kun merki-

tyskenttien ydin- ja periferia-alueita on hahmoteltu. 

Lähestymistapani aiheeseen on aluksi aineiston rakenteellinen analyysi ja sen jälkeen perusosi-

en sisällöllinen tarkastelu. Tutkin kohoumannimiä siis sekä määrällisesti että laadullisesti. Kvantitatii-

vista perusosien jakaumaa voi verrata muiden paikkakuntien vastaavaan, samoin kuin perusosien mitat-

tavia ominaisuuksia. Määrien laskeminen on olennaista myös jonkinlaisen esiintymistaajuuden selvit-

tämiseksi. Tutkimukseni loppupuolella tarkastelen nimien prototyyppisyyttä ja analogisuutta.  

Tutkimuksen näkökulma on synkroninen. Olen tosin joillakin valinnoilla tavoitellut nimenkäyt-

täjäyhteisön näkökulmaa, vaikka sitä ei voi etenkään läpinäkymättömien nimien (Satakieli, Tömyri, 

Tiipetti) tapauksessa varmasti tavoittaa. Ajallisen muutoksen myötä nimistö on myös saattanut muuttua 

kielellisesti ja nimien tarkoitteet topografisesti. Kuvaan kuitenkin maankohoumannimiainesta tiedosta-

en sen kerroksisuuden ja aukkoisuuden. Koska tarkastelen nimiä rakenteellisesti ja sisällöllinen ana-
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lyysikin koskee pelkkiä perusosia, ei tämä ajallinen hämärä vaikuta muuhun kuin nimien ryhmittelype-

rusteisiin. 

Paikallistuntemuksen perusteella voisi olettaa, että Tyrvään maankohoumannimien yleisimmät 

perusosat ovat mäki, kallio ja vuori. Tutkimus osoittaakin, että tämä olettamus pitää paikkansa. Yllättä-

vää on se, että tutkimusalueella ahde-perusosa on lähes yhtä yleinen kuin vuori.  Mäki-perusosa on 

yleisin maankohoumannimien perusosa Suomessa (Kiviniemi 1990: 176), eikä sen tavallisuus siten ole 

Tyrväälläkään erikoista. Sen sijaan vuoren ja ahteen yleisyys on huomiota herättävää, ja analogian vai-

kutus näihin perusosiin saattaa olla mahdollista. Ahde-appellatiiveja esiintyy lähes saman verran kuin 

nimettyjä maantiemäkiäkin, joten appellatiivin käyttö viittaamassa yksinomaan maantiemäkeen tuntuu 

olevan paikkakunnalle tyypillistä.  

1.2. Aiempi tutkimus 

Suomessa erityisesti paikannimiä eli toponyymejä on tutkittu paljon, ja tutkimuksen taso on kansainvä-

lisestikin verraten hyvä. Terhi Ainiala ja Ritva Liisa Pitkänen (2002: 231–240) ovat laatineet suomalai-

sen nimistöntutkimuksen keskeisimmistä vaiheista artikkelin, johon tämänkin luvun tiedot perustuvat, 

ellei toisin mainita. 

Aluksi suomalainen nimistöntutkimus painottui nimien alkuperän selvittelyyn eli etymologiaan 

ja alueellisten paikannimistöjen kuvaamiseen. 1930-luvulta lähtien esiteltiin Viljo Nissilän johdolla 

etymologisesta näkökulmasta useiden alueiden mikrotoponyymejä, ja aluemonografia olikin pitkään 

suomalaisen nimistöntutkimuksen perusmuoto. 1960- ja 1970-lukujen taitteessa nimistöntutkimus 

muuttui lingvistisemmäksi, kun Kurt Zilliacuksen tutkimus Ortnamen i Houtskär (1966) ja Eero Kivi-

niemen Suomen partisiippinimistöä (1971) uudistivat tutkimusta merkittävästi. Kiviniemen tutkimus 

sai aikaan sen, että nimistöä alettiin pitää systeemikokonaisuutena, jossa analogia vaikuttaa nimeämis-

prosessiin. Zilliacus puolestaan esitteli tutkimuksessaan uuden paikannimistön kuvausmallin. Tämä 

syntaktissemanttinen luokittelumalli perustuu sekä nimien kielellisen rakenteen että nimi-ilmauksen 

semantiikan analyysiin, eikä se ole sidoksissa tiettyyn kieleen.  

1990-luvulta lähtien nimistöntutkimus on tuonut esiin paikannimien käytön, vaihtelun, variaati-

on ja muutoksen näkökulmat, joita kutsutaan yhteisesti sosio-onomastiikaksi. Sosio-onomastinen tut-

kimus oli luonteva jatke 1970-luvulta alkaneelle systeemin kuvaukselle, ja siinä pystyttiin hyödyntä-

mään tutkimuksen vanhoja vahvuuksia: kenttäkeruuperinnettä ja aineistokeskeisyyttä. Suomalainen 

sosio-onomastinen tutkimus on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. 

Nimistöntutkimuksessa tavoiteltiin pitkään myös nimileksikon kuvaamista, mutta työlään toteu-

tuksensa vuoksi leksikkoa ei juuri suomenkielisillä alueilla käsitelty, kunnes Eero Kiviniemen Perustie-
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toa paikannimistä (1990) lopulta esitteli paikannimistömme leksikaaliset pääpiirteet. Kiviniemen tut-

kimus toi paljon uutta nimenomaan paikannimien perusosatutkimukseen. Perustietoa paikannimistä 

sisältää muun muassa paikanlajiluokittelun, joka perustuu yleisimmissä paikannimissä esiintyviin pai-

kan lajia ilmaiseviin perusosiin. Paikannimien perusosia on muuten tutkittu lähinnä vain osana suppe-

ampia tutkimuksia. Tämä tutkielma liittyy lähinnä nimisysteemin ja leksikon kuvaamiseen, mutta tut-

kielman otos on suhteellisen pieni ja paikkakuntakohtainen, ja se sisältää vain tiettyä paikan lajia tar-

koittavia nimiä. Tulosten validiutta onkin arvioitava tämän perusteella.  

Varsinainen maankohoumannimitutkimus on ollut kaiken kaikkiaan melko suppeaa; lähinnä ai-

heesta on tehty paikkakuntakohtaisia opinnäytetöitä, eikä kattavaa yleisesitystä ole. Syynä tähän on ol-

lut muun muassa se, että Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen paikannimikokoelmia ei ole vielä di-

gitoitu. Digitoimattomasta aineistosta on työlästä saada esiin pelkkiä nimien perusosia, koska nimet on 

aakkostettu arkistoon määriteosansa perusteella. (Mm. Ainiala ja Pitkänen 2002: 236, Kiviniemi 1975: 

14.) Tällä hetkellä ainoastaan Kiviniemen Perustietoa paikannimistä (1990) valottaa aihetta laajemmin.  

Pro gradu -tutkielmista muun muassa Tuula Käyhkö on käynyt tutkielmassaan läpi Urjalan 

maankohoumannimet ja luokitellut ne perinteisellä tavalla syntaktissemanttisesti (1974). Kristiina Rou-

vala on tehnyt tutkielmansa Lammin maankohoumien nimistä (1992) hyödyntäen syntaktis-semanttista 

luokittelumallia samalla tavalla kuin Käyhkö. Syntaktis-semanttiseen luokittelumalliin perustuvan tut-

kimuksen on tehnyt myös Tiina Jaatinen Keuruun maankohoumien nimistä (1993). Kirsi Ruusunen on 

perehtynyt tutkielmassaan Kangasalla käytössä olevien maankohoumannimitysten semantiikkaan ja 

pragmatiikkaan komponentti- ja prototyyppianalyysin keinoin (1992). Samantyyppisen analyysin Pie-

laveden topografitermeistä on tehnyt Kaija Nousiainen (1981). Sanna Rekola on omassa tutkielmassaan 

pohtinut nimimallien osuutta nimeämiseen Asikkalan alueen maankohoumannimien perusteella 

(2008)1. 

Paikallistuntemuksesta on ollut tutkielman teossa hyötyä. Lisäksi olen käyttänyt apuna Heli 

Mattilan ja Riitta Lepistön pro gradu -tutkielmia Vammalan teiden ja katujen nimistä2. Vammalan kau-

pungin (nykyinen Sastamala) teknisen palvelukeskuksen henkilökunta on mahdollistanut sekä Koti-

maisten kielten tutkimuskeskuksen nimikokoelman kopioiden sekä karttojen ja karttaohjelmien vapaan 

käytön tutkielman teossa.  

                                                 
1 Opinnäytteiden bibliografiset tiedot ovat lähdeluettelossa. 
2 Opinnäytteiden bibliografiset tiedot ovat lähdeluettelossa. 
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2. Tutkimuksen lähtökohdat ja aineisto 

Maankohouma on yleistermi, jonka alapuolelle asettuvat muun muassa alakategoriat mäki, kallio ja 

vuori. Maankohoumalla tarkoitetaan siis maanpinnan tasosta kohoavaa kohtaa. Koska maa kohoaa ran-

nikolta sisämaahan mentäessä joka tapauksessa, katsotaan maankohoumiksi lähinnä sellaiset kohoumat, 

joiden alan voi suunnilleen rajata. Maankohouma erottuu siis ympäröivästä maastosta sekä vertikaali-

sesti (ympäristöään korkeampi) että horisontaalisesti (suhteellisen selkeärajainen). Nimenannon kan-

nalta tämä lieneekin perusteltu tulkinta. Nimenantajayhteisön kannalta ei nimittäin ole ollut järkevää 

eikä oleellista nimetä sitä maata ja metsää, joka on maiseman peruselementti, vaan tässä elementissä 

sijaitsevia pienempiä tarkoitteita.  

Tässä tutkimuksessa maankohoumaksi on hyväksytty sellainen tarkoite, jonka Nimiarkistoon 

keruuta tehnyt nimestäjä3 on luokitellut paikanlajiltaan kohoumaksi (ks. tarkemmin luvussa 2.2). Käy-

tännössä nimestäjä on ollut paikan lajia määritellessään riippuvainen informantistaan, joten periaattees-

sa aineiston kohoumannimet ovat sellaisten tarkoitteiden nimiä, joita keruuajan (1965–1980) nimen-

käyttäjäyhteisö on pitänyt ensisijaisesti maankohoumina. Mikäli kerääjä ei ole kirjannut paikan määri-

telmää keruulippuun, olen luottanut nimenkäyttäjäyhteisön intuitioon ja tulkinnut nimen perusosan ker-

tovat paikan lajin. Aineistoon on hyväksytty myös kohoumien osien (rinteet, laet) ja maantiemäkien 

nimet sekä poikkeustapauksessa joitakin maankohoumannimiä peruskartan perusteella (mm. Korkea-

saari).  

2.1. Tutkimusalue ja sen kieli 

Paikannimien tutkimuksesta on monesti todettu, että se on myös kulttuurintutkimusta (mm. Zilliacus 

1972: 364, Leino 2007: 35). Nimistö on syntynyt yhteydessä aikaan ja paikkaan. Tämän takia on olen-

naista selvittää, millaisen alueen nimistöstä on kysymys, ja mitkä asiat tutkimusalueella ovat voineet 

vaikuttaa tai vaikuttavat nimistöön.  

Tyrvään kunnan toiminta käynnistyi vuonna 1869. Myöhemmin tästä Tyrvään pitäjästä erotet-

tiin itsenäiseksi hallinnolliseksi alueeksi sen entinen kirkonkylä eli Vammalan kauppala, joka vuonna 

1912 sai kauppalan oikeudet (Eskola 1942: 10). Tämä kauppala perustettiin alueelle, josta asutuksen 

merkkejä tunnetaan noin 7000 vuoden ajanjaksolta. Vammalan kauppala oli perustamisestaan huoli-

matta edelleen osa Tyrvään kuntaa ja se oli epäitsenäinen aina vuoteen 1915 saakka. Vuoden 1965 

                                                 
3 Tyrvään pitäjästä nimiä ovat keränneet: Sirkka-Liisa Hakala, Taina Hollo, Ritva Koskipää, Marja Laaksonen, Liisa Siuko-
nen, Paula Syrjälä, Pirjo Poutanen ja Eeva Pyhälahti sekä muutama satunnainen nimikeruukilpailuihin osallistunut henkilö. 
Muutaman nimen olen itse poiminut peruskartalta aineistoon. 
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alussa kauppala muuttui kaupungiksi, ja vuoden 1973 alusta lukien Karkun ja Tyrvään kunnat liitettiin 

Vammalaan4. Näin muodostui se Vammala, joka vuonna 2007 yhdistyi Suodenniemen kanssa.  

Tämä Vammala oli vuoteen 2009 asti Lounais-Pirkanmaalla Kokemäenjoen varressa sijaitseva 

yli 16 000 asukkaan kaupunki ja Pirkanmaan lounaisen seutukunnan keskus. Vammalan pinta-ala oli 

876 km², josta maata oli 804 km² ja vettä 72 km². Tämän Vammalan (2008) naapurikuntia olivat Huit-

tinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kankaanpää, Kiikoinen, Lavia, Mouhijärvi, Nokia, Punkalaidun, Urjala, 

Vesilahti ja Äetsä. (Vammalan kaupungin internetsivut 5.8.2008.) Nykyisin Vammala on osa Sastama-

lan kaupunkia (kuntaliitos Mouhijärven ja Äetsän kanssa vuoden 2009 alusta), ja tutkimusalueeni Tyr-

vää on vain pieni osa tästä laajasta alueesta. Tutkimusalueen käsittäminen maantieteelliseksi kokonai-

suudeksi on monien muutosten takia nykyisin vaikeaa, ja tilanne hahmottuukin parhaiten kartan avulla 

(Kartta 1). 

Tässä tutkielmassa käytän tutkimusalueesta nimitystä Tyrvää, sillä tutkimusalueeni on tarkal-

leen ottaen historiallinen Tyrvään kunnan alue. Myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimis-

tönkeruut on kerätty vanhojen pitäjänrajojen mukaan, joten aineisto on poimittu nimenomaan Tyrvään 

pitäjänkokoelmasta. Koska tämä historiallinen Tyrvää on ollut jo pitkään osa Vammalan kaupunkia, 

olisi myös vakiintunut Vammala-nimi voinut tulla kysymykseen. Vammala-nimi kuitenkin väistyi uu-

den (2009) kuntaliitoksen myötä, joten sen käyttö ei olisi ollut enää vakiintuneisuuden nimissäkään pe-

rusteltua. Vammala-nimi esiintyy kuitenkin monissa kartoissa ja julkaisuissa, joten nimihajontaa tulee 

vääjäämättä.  

 

                                                 
4 Mm. Riitta Lepistö on selostanut Vammalan syntyvaiheita tarkemmin pro gradussaan Katukiviin isketyt ilmeet: tutkielma 
Vammalan kadunnimistä (1997). 
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Kartta 1. Tyrvää ympäristöineen. Tutkimusalue on korostettu. Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 

51/MML/08. 

 
Merkittävän vesireitin varrella sijaitseva Tyrvää on vanhaa asutusaluetta ja sen maisemaa ovat jo vuo-

sisatoja leimanneet asutus ja viljelykset. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuodelta 1995 alue tode-

taan maisemallisesti arvokkaaksi. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II:ssa Vammalan maisemia kuvail-

laan muun muassa seuraavasti:  

Vammalassa monipolvisen vesistön äärellä olevia vaihtelevia viljelymaisemia kehystävät metsäiset, 

paikoin vuoristoisiksi kohoavat selänteet. Järvien rannoilta kohoavat jylhät ja metsäiset vuoret ovat 

maiseman kiinnekohtia. Pinnanmuodot ovat Rautaveden länsi- ja luoteisrannoilla sekä aivan etelässä 

loivasti kumpuilevat. Muualla, varsinkin alueen keskiosissa graniittisen kallioperän kohoutumat ovat 

jyrkkäpiirteisiä. Saarien ja mantereen mäet kohoavat veden pinnan yläpuolelle helposti useita kymme-

niä metrejä, parhaimmillaan yli sata metriä. Tasaiset ja kallioalueiden väliset kumpuilevat savikot ovat 

tarjonneet hyvät edellytykset maanviljelyn kehittymiselle. Varsinaisia moreenimaita on vähän. Koska 

viljavimmat maat on raivattu pääosin viljelyyn, on selännealueille jäänyt metsäluonto verraten karua.  

(Valtion ympäristöhallinnon internetsivut 16.12.2008) 
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Maisemallisesti Tyrvää on siis kaksijakoinen; toisaalta jokilaakson viljavaa tasankoa ja toisaalta jyrk-

kää ja karua metsämaastoa. Peruskartan perusteella Tyrvään metsämaat voi vielä jakaa kahteen pää-

tyyppiin: loivaan avokallio–suo-maastoon sekä jyrkkään kohouma–notkelma-maastoon. Maastotyyppi-

en erot heijastuvat myös nimistöön (ks. luvussa 3.1). 

Viljelys ja asutus ovat levittäytyneet jokilaaksoon ja kulkureittien varsille. Viljelysmaisema 

seurailee leveänä vyöhykkeenä koillisessa Rautaveden rantoja ja jatkuu hallitsevana lounaaseen Lieko-

veden reunoille. Vammalan keskustaajama sijaitsee Kokemäenjoen niemellä Vammaskosken kohdalla. 

Vahvaa viljelysseutua ja laajempia asutuskeskittymiä on myös kahden kuivatetun järvialtaan kohdalla: 

keskustaajamasta pohjoiseen sijaitsevassa Pohjalanjärvenmaassa ja Stormin kylän Vankimusjärven 

vaiheilla.  

Loivaa avokallioiden ja soiden täplittämää maastoa on etenkin lännessä, luoteessa ja osassa tut-

kimusalueen pohjoisosia. Nämä seudut ovat selkeästi samantyyppisiä kuin Satakunnassa laajemminkin. 

Näiden alueiden maankohoumille on ominaista hämärärajaisuus: kun ylänköalue on jatkuvasti polvei-

levaa ja kohoumat pääosin melko loivia, on yksittäisten tarkoitteiden rajoja hankala hahmottaa. Tutki-

musalueen itäpuoli, kaakkoisosat ja suuri osa etelää ovat maastoltaan taas pikemminkin hämäläisiä: 

maasto on karua ja kohoumat erottuvat usein selvärajaisina ympäristöstään. Erityisesti alueen eteläosis-

sa on lisäksi jonkun verran hiekkapohjaista kangasmaastoa. Tutkimusalueen maankohoumissa on näh-

tävissä edelleen jonkinlainen kaakko–luode-suuntaus muistona svekofennisen vuoriston jäänteistä (Salo 

2004: 19). 

Pinnanmuodostus vaikuttaa alueen kulttuuriin, johon kielikin kuuluu. Tutkimusalueella puhu-

taan vanhastaan Tyrvään murretta. Puhekieli on ollut vielä hyvin omaleimaista ainakin sen ikäluokan 

keskuudessa, jolta Nimiarkiston aineistot on kerätty, ja siksi muutamien kielenpiirteiden esittely lienee 

paikallaan. Tyrvään murre kuuluu hämäläismurteiden yläsatakuntalaiseen ryhmään. Paikkakunta sijait-

see Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla, ja alueen kieli on kosketuksessa sekä Huittisten seudun lounai-

siin välimurteisiin että Nokian ja Tampereen perihämäläisten alueiden murteisiin.  

Vanhastaan seudun puhekielelle on ollut ominaista ts:n vastineena vaihtelematon tt (Mustan-

mettänkallio) ja yleiskielen d:n vastineena r (ahde > ahre). (mm. Rapola 1990: 116–124.) Nk-yhtymä 

on ollut seudun puhekielessä vaihtelematon (henki: henken), mutta muun muassa konsonantti k vaihte-

lee v:n kanssa (Peräpervonvuori). Ensitavujen pitkät a:t ja ä:t ovat säilyneet diftongiutumattomina (Pe-

runamaanmäki, Käärmekallio). Diftongit uo, yö ja ie ovat avartuneet säännöllisesti (vuori > vuari, tie > 

tiä), ja vokaaliyhtymät ea ja eä ovat assimiloituneet lähes aina ee:ksi (Korkeemäki, Helavalkeenkallio, 

Aukeenvuoret). Konsonanttien yleisgeminaatio (mennee, tullee) on myös Tyrvään murteelle ominaista, 
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mutta se ei näy paikannimistössä. Myöskään inessiivin yksinäis-s:llinen pääte ei näy nimien perusmuo-

doissa, vaikka nimien paikallissijataivutuksessa se on miltei poikkeukseton.   

Vammalan alueelta nimiä keränneet henkilöt ovat lähes aina noudattaneet Terho Itkosen Nimes-

täjän oppaan ohjeita (1997: 55–56). Näissä ohjeissa nimestäjää kehotetaan muun muassa merkitsemään 

ylös nimen murteellinen asu, vaikka hakuasuksi merkitäänkin sen normaalistettu variantti. Olen kerän-

nyt aineistoni näistä yleiskielistetyistä nimiasuista, joissa äänteellisiä vaihteluita ei enää juuri näy. Kos-

ka tarkastelu kuitenkin keskittyy nimien perusosiin, tulee normaalistus esiin vain lähinnä appellatiiveis-

sa vuori ja ahde. Nämä appellatiivit esiintyvät poikkeuksetta alun perin muodoissa vuari ja ahre. Nimi-

en määriteosissa on normaalistuksenkin jälkeen näkyvissä enemmän paikallisväriä. Määriteosien piir-

teet eivät kuitenkaan ole työssäni keskeisiä. 

Tyrvään seudulla on myös vahvat historialliset yhteydet Pohjanlahden rannikon ruotsinkieleen. 

Monet skandinaaviset vaikutteet ovatkin nimistössä ja sanastossa Pohjois-Satakunnan vanhan eräkult-

tuurin perua. (Eskola 1942: 8.) Näitä ovat muun muassa sananalkuiset konsonanttiyhtymät (Plaasta-

riahde, Prouvanhaka). Sanastollisia erikoisuuksia Tyrvään murteen puhuma-alueella on lukuisia, mutta 

maankohoumia tarkoittavia sanoja on tässä joukossa jokseenkin vähän. Nämä paikalliset maanko-

houmia luokittelevat appellatiivit ovat kuitenkin leimallisia. Alueen puhekielessä on tyypillistä nimen-

omaan appellatiivin ahde (po. ahre) käyttö maantiemäestä, appellatiivin kangas (po. kaŋkas) käyttö 

harjusta ja appellatiivin vuori (po. vuari) tavallista laajempi käyttö pienalueen suurimmasta kohoumas-

ta. Nimien määriteosissa murrepiirteitä on näkyvissä enemmänkin, mutta niiden laajempi esittely tässä 

ei ole tarkoituksenmukaista. 

Appellatiivi ahde on tavallinen maantien mäkeä merkitsevä topografitermi Varsinais-Suomessa, 

Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois- ja Etelä-Hämeessä (SMSK). Etymologisen sanakirjan 

mukaan appellatiivi ahde on johdettu todennäköisesti ahtaa-verbistä. Ahtaa-verbi on laajalti tunnettu 

itämurteissa, mutta sen variantti ahdata on tuttu lounaismurteissa ja osittain Uudellamaalla. Verbien 

merkitys on ’tunkea, sulloa täyteen’. Murteissa ne saavat myös muun muassa merkityksiä ’ ripustaa tai 

panna kuivumaan’, ’virittää ansoja’ ja ’lastata laiva’. Ahde-appellatiivin käytöstä annetaan esimerkki: 

riihi on ahteessa/-lla (ahde) eli riihi on ahdettuna. Etymologisessa sanakirjassa mainitaan myös, että 

adjektiivi ahdas on myös samaa lähtöä ja sitä myöten myös ahdinko, ahdistaa ja ahdelmus. (SSA.) 

Edellä mainitusta päätellen ahde maantiemäen merkityksessä lienee syntynyt jonkinlainen merkityksen 

siirtymisen tai metaforan myötä. 

Kangas-appellatiivin merkityskenttä on tutkimusalueella hyvin lähellä harjun merkityskenttää. 

Muun muassa Matti Vilppula (1983: 77–62) on esittänyt, että kangas on suomen murteissa nummen 

synonyymi, ja myös synonyymisanakirjan mukaan näin on (SSK). Vilppula päätyy nummen semantiik-
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kaa tutkiessaan määrittelemään nummen muun muassa tasaiseksi tai ympäristöään ylempänä olevaksi 

ja usein harjumaiseksi alueeksi (1983: 77). Tämän perusteella kangas-appellatiivillakin on luonnolli-

sesti myös merkitys ’harjumainen alue’ (ks. tarkemmin luvussa 4.1.5). Myös Marko Vesterbackan toi-

mittamassa Heikki Ojansuun sanastoon perustuvassa Tyrvään murteen sanakirjassa (2008: 127, 282) 

kangas (kankas) on mainittu alueen sanastoon kuuluvana maankohoumaa merkitsevänä sanana, mutta 

harjua ei.  

Sen sijaan vuori-appellatiivin valikoituminen maankohoumannimen perusosaksi keskimääräistä 

useammin lienee analogian ansiota, sillä tutkimusalueen tarkoitetodellisuus ei edellytä vuori-

appellatiivin runsasta käyttöä (ks. tarkemmin luvussa 4.1.3).  

2.2. Tutkimusaineisto ja sen kuvaus 

Tutkielman aineisto on kerätty kahdessa vaiheessa. Ensin on kerätty aineiston runko Kotimaisten kiel-

ten tutkimuskeskuksen Nimiarkiston Tyrvään pitäjänkokoelmasta (ns.1-kokoelma). Tämä kokoelma 

sisältää paikannimiä A6-kokoisille lipuille jäljennettynä (ks. Liite 1). Nimiliput on kerätty pääosin tie-

tyn kaavan mukaan, joten ne sisältävät suunnilleen samat perustiedot kustakin nimestä5. Lipussa on 

ylinnä nimen yleiskielistetty hakuasu, jonka jälkeen ilmoitetaan myös nimen murreasu. Näiden jäl-

keen lipussa kerrotaan nimen tarkoittaman paikan tarkka sijainti. Lopuksi lipussa on niin sanottu seli-

teosa, ”jonka pakollisena ytimenä on paikan lajia ilmoittava, yleiskielen mukainen sana” (Itkonen 

1997: 62). Tätä ydintä voi vielä täydentää tarkentava tieto esimerkiksi paikan ominaisuuksista, nimen 

iästä, nimeämisperusteesta tai paikkaan liittyvästä tarinasta. Yksinkertainen selite voisi olla esimerkiksi 

seuraavanlainen: mäki, jyrkkä ja kallioinen. (Itkonen 1997: 53–68.) 

 Tässä tutkielmassa erityisesti nimen hakuasu ja selite ovat ohjanneet aineistonkeruuta. Nimili-

put on käyty systemaattisesti läpi, ja niistä on poimittu ensinnäkin kaikki sellaiset nimet, joiden haku-

asussa on jokin maankohoumia luokitteleva appellatiivi (Kallio, Riihimäki). Näistä nimistä aineistoon 

on hyväksytty vain sellaiset nimet, joiden tarkoitteeksi kerääjä on merkinnyt maankohouman. Tämä 

maankohoumaksi määrittely on useimmiten tehty merkitsemällä lipun seliteosaan jokin maankohoumia 

luokitteleva appellatiivi, tavallisesti joko mäki, kallio tai vuori.  Usein nimen hakuasussa onkin sama 

maastoappellatiivi kuin selitteessä.  

Osa aineiston nimistä on hyväksytty mukaan pelkän Nimiarkiston kerääjän paikanlajiluokituk-

sen perusteella, vaikka nimen hakuasu ei suoraan viittaisikaan kohoumaan (Ketunhaka, Tiipetti). Jos 

kerääjä ei ole määritellyt paikan lajia keruulipun seliteosaan, on aineistonkeruussa täytynyt turvautua 

nimenantajayhteisön intuitioon, ja luottaa, että nimen perusosa ilmaisee paikan lajin (Inkinmäki, Mylly-
                                                 
5 Ohjeet nimilippujen täyttöön on antanut lähinnä Terho Itkosen vuonna 1961 ilmestynyt Nimestäjän opas. 
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vuori). Tämä tulkinta on osoittautunut useimmiten oikeaksi, kun nimien tarkoitteet on myöhemmin 

paikannettu kartalta. Muutama nimi on hyväksytty aineistoon pelkän kartan perusteella (Satakieli, Vas-

tamäki, Korkeasaari).  

Koska vain kohoumaksi määriteltyjen tarkoitteiden nimet ja ensisijaisesti maankohoumaa tar-

koittavan appellatiivin sisältävät kohoumannimet on hyväksytty aineistoon, muutamat sellaiset paikan-

nimet, joilla satunnaisesti viitattaneen kohoavan maan tarkoitteeseen, ovat jääneet aineistosta pois. Täl-

laisia ovat monet saari-, haka-, ja kangas-appellatiiviin päättyvät yhdysnimet. Nimilipuissa näiden ni-

mien tarkoitteiden luonnehdinnoista ilmenee, että nimen tarkoittama paikka sijaitsee ylänköisellä alu-

eella verrattuna ympäristöönsä. Koska appellatiiveilla ei kuitenkaan ole ensisijaista maankohouman 

merkitystä (ks. Kiviniemen listat luvussa 4), niitä ei ole hyväksytty mukaan, ellei tarkoitetta ole erik-

seen luonnehdittu kohoumaksi. Nimien systemaattinen mukaanottokaan ei toisaalta olisi vaikuttanut 

tuloksiin merkittävästi. 

Aineistonkeruun ensimmäisessä vaiheessa Nimiarkistosta on kirjattu tiedostoon siis kohoumien 

nimet (hakuasu) ja paikan laji tarkentavine lisäyksineen6(selite). Toisessa vaiheessa aineisto on käyty 

läpi keruukarttojen avulla ja jokaisen nimen tarkoite on paikannettu peruskartalta. Tässä paikannukses-

sa on ollut apuna peruskarttapohjainen tietokonesovellus7, jonka avulla jokaiselle kohoumalle on las-

kettu pinta-ala, pienin ja suurin korkeusarvo sekä em. korkeuspisteiden välinen etäisyys jyrkkyyden 

tarkastelua varten. Koko keruun ajan aineistoon on tehty pieniä korjauksia ja tarkistuksia. Keruuproses-

sia voikin kuvata seulaksi, jolla lajitellaan materiaalia ensin karkeasti ja sitten yhä tarkemmin. 

Maantiemäet on jätetty tämän toisen keruuvaiheen ulkopuolelle, sillä näiden tarkoitteiden mitat-

tavia ominaisuuksia on irrelevanttia mitata. Maantiemäkien tarkoitteet ovat ensinnäkin muuttuneet ke-

ruuajoista merkittävästi, ja toiseksi kaikkia tarkoitteita ole enää edes olemassa tieverkoston viimeaikai-

sen kunnostamisen vuoksi. Maantiemäiltä ei myöskään olisi ollut mahdollista laskea pinta-alaa, eikä 

niiden alkamis- ja loppumispisteiden paikantaminen ole mielekästä.  

Kaikkien muidenkaan kohoumannimien tarkoitteita ei kuitenkaan voi enää paikantaa eikä siten 

myöskään mitata. Kustakin kohoumasta onkin mitattu vain ne ominaisuudet, joiden mittaaminen on 

ollut järkevää ja luotettavaa. Mittausvaikeuksiin on monia syitä. Ensinnäkin muutamissa tapauksissa 

Nimiarkiston keruutiedot ovat puutteelliset, kenties nimestäjä ei ole aina saanut selville tarkoitteen 

tarkkaa sijaintia. Toiseksi joskus voi olla kyse siitä, että tarkoite on liian pieni mitattavaksi tai koko-

naan kadonnut. Joissain tapauksissa tarkoitteen sijainti on osittain epävarma. Epävarmuudella tarkoitan 

sitä, että esimerkiksi keruulipuissa mainittuja paikantamista helpottavia asumuksia ei enää löydy, mutta 

                                                 
6 Lähinnä tarkoitteen ominaisuuksiin, kasvillisuuteen, maaperään, sijaintiin tai paikalla olevaan liittyviä tietoja. 
7 Maanmittauslaitoksen peruskarttaohjelma Map Info Professional (versio 6.0). 
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ympäristön perusteella mikään muukaan tarkoite ei tule kyseeseen. Yksiselitteisesti paikannettavatkin 

tarkoitteet voivat olla rajoiltaan epämääräisiä, jos esimerkiksi tarkoite on nimestyksen jälkeen muuttu-

nut esimerkiksi ihmisen toiminnan takia (mäki loiventunut, kallio louhittu). Maastonmuotoja on erityi-

sen vaikea selvittää runsaan asutuksen ja viljelyksen alla sijaitsevilta kohoumilta.  

Monen maankohouman nimi on unohtunut tai sen tarkoite hävinnyt aikojen kuluessa. Toisaalta 

myös joitakin uusia kohoumannimiä on Nimiarkiston keruu jälkeen voinut syntyä. Tämän tutkielman ei 

ole tarkoitus olla kattava kuvaus Tyrvään maankohoumannimistä. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

ei ensinnäkään edellytä nimien ajallisen kerroksisuuden tarkkaa esittelyä. Toiseksi paikkojen entiteetit 

ovat muuttuneet ajan myötä, ja maaston muutos on ollut tutkimusalueella voimakasta viimeisen 50 

vuoden aikana, joten tarkka kuvaus olisi lähes mahdoton tehtävä.  

Aineisto sisältää 973 maankohouman nimeä, joista 898 on yhdysnimiä. Kaikkia mitattavia omi-

naisuuksia (korkeus, jyrkkyys, pinta-ala) olen tarkastellut yli 640 nimen tarkoitteesta (n. 65 %), joten 

kohoumien ominaisuuksien tarkastelu on melko kattava. Mittaamatta ja siten myös objektiivisesti luo-

kittelematta ovat jääneet systemaattisesti kaikki maantiemäet (ahteet), mutta muista tarkoitteista olen 

pyrkinyt mittaamaan ainakin osan ominaisuuksista. Prosenttiosuudet olen laskenut kulloinkin siitä ni-

mien kokonaismäärästä, joka kullakin ominaisuudella on. 

 Merkitsen tutkimukseni nimet kursiivilla ja ilman lähdeviitettä, jos ne sisältyvät omaan aineis-

tooni. Muussa tapauksessa mainitsen lähteen erikseen.  
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3. Rakenteellinen analyysi 

Tyrvään maankohoumannimiaineisto jakautuu rakenteellisesti kahtia: yhdysnimiin ja yhdistämättömiin 

nimiin. Koska tutkielmassa keskitytään nimien perusosiin eli yhdysnimien jälkikomponentteihin, pai-

kannimien rakennetyypeistä yhdysnimet saavat eniten huomiota. Perusosien tarkastelu puolestaan vaa-

tii nimenosan käsitteen ymmärtämistä, ja nimenosien ymmärtäminen on ymmärrettävissä itse ni-

meämisprosessiin tutustumisen myötä.  

3.1. Paikannimet ja nimeäminen 

Paikannimet eli toponyymit jaetaan perinteisesti luontonimiin ja kulttuurinimiin, ja luontonimet edel-

leen vesistönimiin ja maastonimiin. Maankohoumannimet ovat maastonimien ydintä. Paikannimet ovat 

erisnimiä eli propreja, joten proprien määrittely auttaa myös toponyymien määrittelyssä. Proprin ken-

ties olennaisin piirre on sen yksiviitteisyys: nimi yksilöi tarkoitteensa erottamalla sen kaikista muista 

samanlajisista. (Mm. Ainiala 1997: 15.) Ainiala (1997: 21) määrittelee paikannimen eli toponyymin 

seuraavasti: ”toponyymi on yksilöivä ilmaus, joka on muodostettu kielessä vallitsevien nimenmuodos-

tussääntöjen mukaan ja jonka puhuja on tarkoittanut ja kuulija ymmärtänyt toponyymiksi”. Ainiala li-

sää vielä, että toponyymin pääfunktio on yksilöinti, mutta siltä voidaan sen lisäksi toivoa kuvaavuutta, 

jolla on monesti jopa keskeinen asema nimen käytössä. 

Koska siis paikkojen nimeäminen on paikkojen yksilöintiä, tämä yksilöinti toteutuu tarkoitteen 

erityispiirteiden avulla (kuvaavuus). Ne erityispiirteet, jotka yksilöinnin näkökulmasta ovat kulloinkin 

tarkoituksenmukaisimpia, riippuvat tarkoitteen entiteetistä eli sen olemuksesta ihmisen kannalta (Kivi-

niemi 1990: 46–47). Yksikään paikannimi ei siten ole sattumanvarainen, vaan nimeäjällä on aina ollut 

nimeämisen perusteena jokin asiaperuste, jonka pohjalta paikalle on annettu jokin tietty nimi. Tämä 

asiaperuste näkyy nimen sisällössä, nimen osissa. (Vahtola 1999: 4.) Myös muun muassa Rudolf 

Šrámek (1972/73: 55–75) esittää, että nimeämisessä on edellytyksenä erityisesti kaksi asiaa: nimen tar-

ve ja peruste sekä kielellinen kyky luoda nimi (myös mm. Kiviniemi 1977: 7–9, Leino 2007: 32). Tämä 

kyky tarkoittaa ihmisten tietoa nimistä yleensä, taitoa tulkita automaattisesti tietynlainen ilmaus juuri 

paikannimeksi.  

Kun aiemmassa tutkimuksessa on usein todettu, että nimeäminen on subjektiivista, on tällä kai-

keti korostettu sitä, ettei nimeäminen ole objektiivista. Muun muassa Pentti Leino (1993: 13) huomaut-

taa kuitenkin, ettei nimeäminen ole täysin subjektiivistakaan, koska ihmisen kokemus maailmasta on 

aina myös kulttuurin muovaama ja sosiaalisesti konstruoitu. Nimeämisprosessin kulkua on havainnol-

listanut nimistöntutkija Rudolf Šrámek (1972/73: 55–75), jonka mukaan nimet muodostetaan ni-
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meämisperustemallin (Ausganstellungsmodell) ja sananmuodostusmallin (Wortbildendemodell) avulla. 

Nämä yhdessä reaalistuvat nimeämismalleina, jotka taas vaihtelevat sekä kronologisesti että maantie-

teellisesti. Šrámek esittää nimeämisprosessin seuraavanlaisena mallina: 

 

 

 

Tässä mallissa ON on toponyymi eli paikannimi (Ortsname). S on kieli tai aluepuhekieli (Sprache), AM 

tarkoittaa nimeämisperustemallia (Ausganstellungsmodell) ja WM sananmuodostusmallia eli kykyä 

muodostaa sanoja ja nimiä (Wortbildendemodell). Z kuvaa aikaa (Zeit) ja L maantieteellistä ympäristöä 

(Geograpische Lage). (Šrámek 1972/73: 55–75 ja mm. Leino 2007: 32.) Kaavaa tulee lukee ikään kuin 

takaperin, jolloin lopputulokseksi saa toponyymin. 

 Nimeäminen prosessina alkaa, kun yhteisölle tulee tarve nimetä jokin paikka. Nimeämistä siis 

motivoi jokin asia (AM). Nimen rakenne riippuu yhteisön tavasta ja kyvystä muodostaa nimiä (WM). 

Sekä nimeämisperuste että sananmuodostus ovat yhteydessä maantieteelliseen ympäristöön (L). Tämä 

ympäristö vaikuttaa sekä nimeämisperusteeseen (vain osa paikoista tulee nimetyksi) että sananmuodos-

tukseen (kohoumat nimetään eri tavalla kuin järvet). Ympäristö puolestaan on aina sidoksissa aikaansa 

(Z): nykynimeäminen motivoituu eri tavalla kuin nimenanto vuosikymmeniä sitten. Lopulta koko ni-

meämisprosessi suodattuu vallitsevan kielen (S) kautta, ja uusi paikannimi (ON) syntyy. Kiviniemi 

(1977: 207) on todennut, että nimeämismallit ovat vahvasti sidoksissa myös paikan lajiin, ja Šrámekin 

mallissa kielen voisikin hänen mielestään korvata myös paikan lajilla. 

Yhteisössä on tarvittu nimi sellaiselle paikalle, josta on ollut syytä puhua (Ainiala et al. 2008: 

88). Nimenomaan maankohoumien tulemista nimetyiksi selittää se, että kohoava maa on ollut ihmisen 

liikkumisen ja maisemassa orientoitumisen kannalta huomionarvoinen asia. Maaston topografia eli 

pinnanmuodostus on korostunut erityisesti silloin, kun vielä liikuttiin vain jalan tai hevosella. Maas-

tonmuotojen lisäksi esimerkiksi kasvillisuus ja muut luonnonolot ovat vaikuttaneet siihen, miten ja mil-

laisia maankohoumatarkoitteita on nimetty. Esimerkiksi viljava rinne on otettu karua maata nopeammin 

asutus- ja viljelyskäyttöön, ja paikka on tarvinnut nimen. Vaikka paikannimet ovat yleensä asiataustal-

taan motivoituja (Isovuori on kookas, Kuoppamäki on kuoppainen), niiden ei tarvitse perustua paikan 

tärkeimpään funktioon eikä ilmaista sitä, että tietty erityispiirre olisi tyypillinen vain kyseiselle paikalle 

(myös Uunivuori voi olla kookas). Paikan funktion, nimeämisen motiivin ja nimeämisperusteen välillä 

ei tarvitse olla mitään yhtäläisyyttä (Zilliacus Kiviniemen 1977: 208 mukaan). Isovuori ei ehkä olekaan 

seudun kohoumista kookkain, koska tilanne nimenannossa on voinut olla sellainen, että seudun kook-
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kain kohouma on nimetty jo aiemmin joidenkin muiden ominaisuuksiensa perusteella, ja Isovuori-nimi 

on annettu vasta myöhemmin sellaiselle kohoumalle, jolle se myös sopii. Nimet onkin tulkittava aina 

suhteessa muuhun nimistöön. (Kiviniemi 1977: 208.) 

Kiviniemen (1990: 36–41) mukaan osa nimetyistä maastonpaikoista on jo pyynti- ja eräkulttuu-

rin aikaan sijainnut keskeisellä paikalla tai kulkureitin varrella ja tällaisina tärkeinä paikkoina ne on 

myös nimetty. Nimeämistä motivoineet tarkoitteen ulkoiset ominaisuudet (AM) ovat maankohoumien 

tapauksessa usein edelleen näkyvissä ja arvioitavissa (koko, korkeus, jyrkkyys ym.). Maankohoumat-

han ovat itsessään vanhoja, eivätkä niiden tyypilliset piirteet muutu usein kovinkaan paljon ilman ihmi-

sen toimintaa. Kiviniemi (1977: 200) mainitsee, että nimistöntutkimuksessa on jo pitkään hyväksytty 

ajatus, että tietyn kulttuurimuodon kannalta keskeisimpien luonnonpaikkojen nimet ovat tavallisesti 

myös vanhimpia. Tällaiset paikat on ollut pakko nimetä ensimmäisenä, ja kun nimien käyttäjäpiiri on 

ollut suhteellisen suuri, ne ovat usein säilyneet hyvin. Kiviniemen mukaan vesistöt ovat olleet Suomes-

sa vanhastaan näitä keskeisimpiä luonnonpaikkoja. Muun muassa Mallat (2007: 175) on todennut väi-

töskirjassaan8, että myös monet suurta maankohoumaa tarkoittavat nimet ovat oletettavasti vanhoja. 

Kookkaimmilla maankohoumilla on voitu palvoa pyhiä, polttaa tulia, kokoontua käräjöimään tai merki-

tä rajoja. Nimi voi Mallatin mukaan olla vanha myös silloin, jos sen tarkoittama paikka on miljöödo-

minantti. Silloin paikka voi olla hyvinkin pienikokoinen, mutta jollakin tavalla muuten huomiota herät-

tävä. (Mallat 2007: 171–181.) Omalla tutkimusalueellani erityisesti osa veden läheisyydessä sijaitsevis-

ta kookkaista kohoumista lienee vanhoja.  

Asutuksen keskellä kohouman ei tarvitse olla suurikaan, jotta se on nimetty. Mitä pienempi ih-

miselle merkityksellinen alue on (kylä viljelysten keskellä), sitä useampia ja pienempiä kohteita nime-

tään (mikrotoponyymit). Nimetyt kohoumat eivät ole kuitenkaan satunnaisia kohteita, vaan aina jolla-

kin tavalla merkittävässä asemassa suhteessa ympäristöönsä (Kotipelto on lähellä kotia oleva pelto, Ta-

kamaa on jostakin katsottuna takana jne.). Nimeäminen on tässä mielessä hyvin suhteellista. Tutkimus-

alueen metsäisillä seuduilla itse tarkoitteen ominaisuudet (kallioisuus, jyrkkyys) ja maanomistussuhteet 

näyttäisivät olevan erityisen tärkeitä paikannuksessa ja nimeämisessä. Sen sijaan asutus- ja viljelysalu-

eella luonnonpaikan voi paikantaa vaikkapa sijainnin (ympäristön artefaktit) tai paikalla olevan avulla, 

ja usein näillä alueilla onkin sellaisia tyypillisiä mikrotoponyymisiä nimiä kuin Myllyvuori, Riihikallio 

tai Peltomäki. Kiviniemi (1977: 7) vahvistaakin, että paikkoja sekä identifioidaan että tunnistetaan met-

sämaassa eri tavalla kuin asutuilla seuduilla. Hän on otaksunut paikannimien asiataustan eli nimeämis-

perusteen vaihtelevan suuresti sen mukaan, mihin tarpeeseen nimet ovat syntyneet. Kiviniemen mu-

                                                 
8 Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. 2007. 
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kaan myös erilajisten paikkojen nimet eroavat toisistaan asiaperusteiltaan. Monesti jo paikan laji on 

nimittäin määrännyt sen, millaisen yhteisön nimettäväksi se on joutunut. Nimien semanttisilla eroilla 

on siis myös sosiolingvistinen taustansa. (Kiviniemi 1977: 7.)  

Tyrväällä näyttää nimetyn paljon sellaisia kohoumia, joissa on avokalliolaki tai avokalliota 

muuten (kartan perusteella kolmannes kaikista kohoumista). Monesti nämä avokallioiset kohoumat he-

rättävät huomiota kookkaudellaan, joten nimetyksi tuleminen on luonnollista. Tällaiset avokallioko-

houmat on kenties ollut helpompi tunnistaa ja muistaa kuin metsäiset maat. Nimiarkiston tietojen mu-

kaan monella avokalliolla on myös kokoonnuttu, poltettu tulia tai tanssittu eli niillä on ollut ihmiselle 

merkityksellinen funktio. Näyttää myös olevan tavallista, että jokin kookas kohouma tai laaja ko-

houma-alue on nimetty osa kerrallaan. Tällaisissa tapauksissa varsinainen kohoumannimi kattaa koko 

tarkoitteen (kohouman) alan ja on ikään kuin osannimien ylätermi. Korkein lakialue on usein omanni-

misensä, ja reunoilla voi olla vielä kallioita ja neniä, joista jokainen on nimetty erikseen. Vaikuttaa kui-

tenkin siltä, että tällaiset kohouman osat mielletään selvästi eri tarkoitteiksi eikä toistensa osiksi. Koska 

Tyrvään alueelle on tyypillistä loivien ja hämärärajaisten kohouma-alueiden olemassa olo, tällainen 

osien itsenäinen nimeäminenkin on odotettua.  

Maankohoumannimiä on kaikkialla siellä, missä on kohoumiakin. Vain voimakkaimmin muo-

katun maiseman alta luonnonpaikkoja ei enää tahdo erottaa. Entisen Vammalan keskustan alueella ei 

ole kuin muutamia kohoumannimiä ja vielä vähemmän on jäljellä nimien tarkoittamia paikkoja. Ainiala 

(2001: 10) huomauttaakin, että koska kaupunkimaisema rakentuu kaduista, toreista ja rakennuksista, ei 

kaupungeissa ole siten tarvettakaan puhua mäistä, lahdista tai soista, joita kaupungeissa on paljon vä-

hemmän. Maaston luonnonvaraisuusaste vaikuttaa siis luontonimien säilymiseen ratkaisevasti, koska 

vain sellaiset nimet säilyvät, joita käytetään ja vain sellaisia nimiä käytetään, joita tarvitaan. Tutkimus-

alueella maankohoumannimiä on entistä Vammalan keskustaa lukuun ottamatta tasaisesti, mutta nimi-

en luonne muuttuu taajamasta metsämaille mentäessä. Runsaan asutuksen ja viljelyksen alueilla on pal-

jon mikrotoponyymisiä maankohoumannimiä kun taas syrjäseutujen nimet ovat usein oletettavasti 

makrotoponyymejä.  

3.2. Nimityypit ja nimien rakenne 

Paikannimet on perinteisesti jaettu yhdistämättömiin nimiin ja yhdysnimiin. Yhdysnimet jakautuvat 

edelleen määriteosaan (MO) ja perusosaan (PO). Perusosan tehtävä on ilmaista paikan lajia, ja määri-

teosan tehtävä on rajata perusosan merkitystä siten, että ilmaus voidaan ymmärtää yksilöiväksi (Kivi-

niemi 1990: 44–45).  
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Syntaktissemanttiselta funktioltaan nimenosa on Kiviniemen (1990: 92) mukaan kolmenlainen: 

nimenosa voi ilmaista (1) paikan lajin tai (2) paikkaa tarkemmin yksilöivän erityispiirteen ja (3) propri-

sena oikeastaan myös sen nimen. Nimen perusosan funktio on useimmiten juuri paikan lajin ilmaisemi-

nen (Käärme/kallio). Tässä tutkielmassa keskityn lähinnä tähän funktioon. Nimenosa voi olla funktiol-

taan myös erityispiirrettä ilmaiseva (Korkea/mäki), jolloin se kertoo jotakin nimen tarkoittamasta pai-

kasta. Kolmanneksi nimen määrite- tai perusosan funktio voi olla nimittävä (9Pieni / Valkealampi Val-

kealammin lähellä sijaitsevan lammen nimenä; Valkeisen/lampi Valkeinen-nimen rinnakkaisnimenä). 

Nimittäviä ovat tarkasti ottaen vain ne propriset nimenosat, joilla ei ole erityispiirrettä ilmaisevaa funk-

tiota: lainanottajan kannalta sisällöttömät lainanimet (Porvoo pro Borgå) ja epeksegeettisten nimien 

määriteosat (Valkeisen/lampi pro Valkeinen). Pelkästään nimittävinä on pidetty myös täsmennettyjen 

nimien perusosia (Iso / Valkeinen). (Mm. Ainiala et al. 2008: 98–99, Mallat 2007: 28–29.)  

Kiviniemen (1990: 92) mukaan käsitteellä nimenosa tarkoitetaan vain sellaista nimen osaa, jolla 

on nimenmuodostuksen kannalta paikkaa luonnehtiva tai yksilöivä tehtävä. Nimenosa ilmaisee siis yh-

den tarkoitetta luonnehtivan tai yksilöivän seikan, ja se voi olla kielelliseltä muodoltaan johtamaton 

sana, johdos, yhdyssana tai sanaliitto. Vaikka suurin osa aineiston nimistä on kaksiosaisia, on aineistos-

sa myös muutamia nimiä, joissa on vain yksi nimenosa. Tällaiset nimet ovat siis syntaktis-semanttisesti 

yksiosaisia, mutta leksikaalisesti ne voivat olla joko yksi- tai kaksiosaisia (Harju, Kaarnu, Huittula, 

Satakieli, Orvonperse, Vastamäki). (Mallat 2007: 29, Kiviniemi 1990: 92.) Näiden syntaktisesti yk-

siosaisten nimien on tutkimuksessa tavallisesti sanottu muodostuvan pelkästään perusosasta (Ainiala et 

al 2008: 99). Tässä tutkielmassa nämä joko vain syntaktisesti tai myös leksikaalisesti yksiosaiset yhdis-

tämättömät nimet on kuitenkin käsitelty omana ryhmänään, erillään varsinaisista paikan lajia ilmaise-

vista perusosista (ks. luku 4.2). 

Tässä tutkielmassa nimien rakennetta on käsitelty Kiviniemen (1975: 17–20 ja 1977: 19–24) ta-

paan, mutta luokittelumallia on muokattu tähän työhön sopivaksi. Nimet on jaettu ensin rakenteellisesti 

kahtia: yhdistämättömiin (7,2 %) ja yhdysnimiin (92,8 %). Yhdysnimet on vielä jaoteltu tarkemmin 

Kiviniemen (1977) ja Antti Leinon (2007) luokitteluja soveltaen. Leino on väitöskirjassaan10 tyypitellyt 

Suomen järvien nimiä konstruktioiksi juuri Kiviniemen jaottelujen pohjalta.  

Leinon mukaan paikannimiä on karkeasti kahta tyyppiä: induktiiviset nimet (inductive) ja itse-

näiset nimet (stand-alone). Induktiiviset nimet pohjautuvat jo olemassa oleviin nimiin, kun taas itsenäi-

set nimet ovat ymmärrettävissä ilman minkään ympäristön nimen tuntemusta. Induktiivisten ja itsenäis-

ten nimien raja on kuitenkin häilyvä. (Leino 2007: 105–106.) Myös Kiviniemen esitys paikannimien 

                                                 
9 Seuraavat esimerkkinimet Ainiala et al. 2008: 98–99 
10 On Toponymic Constructions as an Alternative to Naming Patterns in Describing Finnish Lake Names. 2007.  
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rakennetyypeistä perustuu tietoon siitä, että noin puolet kaikista paikannimistämme sisältää jonkin toi-

sen nimen tai sellaisen osan (Kiviniemi 1975: 18). Tässä tutkielmassa ei nimien taustaa ole jäljitetty 

niin, että riippuvuussuhteista muihin nimiin voisi sanoa varmasti mitään, eikä jakoa induktiivisiin ja 

itsenäisiin nimiin ole ollut järkevää tehdä. Sekä Leinon että Kiviniemen jaottelut luotaavat nimiainesta 

ikään kuin pitkittäissuunnassa, ne paljastavat nimien verkoston, kerroksisuuden ja hierarkkisuuden. 

Tämä pitkittäisleikkaus on tässä tutkielmassa korvattu yksinkertaisella yhdysnimien ja yhdistämättömi-

en nimien erottamisella, nopealla poikittaisleikkauksella nimiaineksen rakenteeseen. 

Kiviniemen (1977: 19–24) paikannimien rakennetyyppien luokittelussa on 5 pääluokkaa: 1) 

MO nominatiivi + PO 2) MO genetiivi + PO 3) MO nominatiivi 4) MO nominatiivi + PO paikannimi 

sekä 5) MO + suffiksi. Tähän luokitteluun sisältyy siis sekä yksiosaisia että kaksiosaisia nimiä, ja luo-

kittelu edellyttää liittynnäisnimien selvittämistä. Leinon konstruktioiden muodostuksessa yhdysnimet 

jaetaan kahteen ryhmään: määriteosa+perusosa (MO+PO) ja määriteosa+suffiksi (MO+suff.)11. Nimi-

en perustyypissä (MO+PO) nimet voi vielä jakaa sen mukaan, minkä sanaluokan sana määriteosa on 

(S=substantiivi, V=verbi, A=adjektiivi), ja substantiivimääritteiset vielä kahtia sen mukaan, onko mää-

riteosa nominatiivissa (n) vai genetiivissä (g). Esimerkiksi lyhenneketju Sg MO+PO tarkoittaa siten 

yhdysnimeä, jonka määriteosa on genetiivimuotoinen substantiivi. (Leino 2007: 108–110.)  Myös tässä 

tutkielmassa paikannimet luokitellaan määriteosan sanaluokan ja sijamuodon mukaan. 

Jaottelu on suuntaa-antava, sillä paikannimien määriteosien jakaminen kieliopillisesti on on-

gelmallista. Muun muassa Kiviniemen (1990: 149–150) mukaan määriteosat voidaan katsoa paitsi no-

minien, verbien ja adverbien yhdyssanamuodoiksi myös substantiiveiksi ja adjektiivisiksi. Esimerkiksi 

kivi-määritteen voi tulkita viittaavan paikalla sijaitsevaan yksittäiseen kiveen mutta myös ominaisuu-

deltaan kiviseen paikkaan (Kiviniemi 1990: 95–96, 149–150). Tässä tutkielmassa edellä mainitut epä-

varmat määritteet on tulkittu substantiivisiksi. 

Kaaviosta 1 näkyy Tyrvään maankohoumannimien jakautuminen edellä esiteltyjen rakenne-

tyyppien kesken. Taulukon lyhenteet on esitelty jo edellä Leinon jaottelun ohessa. Yhdistämätön nimi 

kuuluu rakennetyyppiin muu, ja tämän luokan nimet on eritelty tarkemmin luvussa 4.2.  

                                                 
11 Leinolla identifier+classifier ja identifier+suffix. 
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Kaavio 1. Tyrvään maankohoumannimien rakennetyypit.  

 

Tyrväällä maankohoumannimi koostuu tavallisesti määriteosasta ja perusosasta. Leinon (2007: 106–

109) mukaan myös yli 85 % järviennimistä noudattaa juuri tätä peruskonstruktiota. Tyrvään maanko-

houmannimissä tämän perustyypin mukaisia nimiä on vielä enemmän: 92,3 %. Yhdistämättömiä 

maankohoumannimiäkin (7,4 %) on enemmän kuin suffiksiin päättyviä nimiä (0,3 %), jotka Leinon 

(2007:109) mukaan voi tosin laskea myös peruskonstruktioon (MO+PO) kuuluviksi. Tässä tutkimuk-

sessa nämä suffiksinimet on myöhemmin laskettu yhdistämättömien nimien ryhmään, koska niiden suf-

fikseja on hankala tarkastella perinteisten paikan lajia ilmaisevien perusosien rinnalla (ks. luvussa 4.2).  

Kiviniemi (1990: 87–88, 191) mainitsee -nen-suffiksin olevan yleinen varsinkin vesistönimissä. 

Suffiksaatio eli primaarin yhdysnimen perusosan korvautuminen suffiksilla ja uusien nimien synty tä-

män rakennemallin mukaan on ollut elinvoimainen nimenmuodostustapa jo pitkään. Suffiksiin päätty-

vät nimet näyttävät kuitenkin olevan Tyrvään maankohoumannimissä harvinaisia. Niitä on aineistossa 

vain kolme: Huittula, Kallioinen ja Pahilainen. Näistäkin Kallioisen rinnakkaisnimi Kalliomäki viittaa 

siihen, että Kallioinen-nimi voisi olla propristunut nimeksi tarkoitetta yleisesti kuvaavasta adjektiivista 

kallioinen, eikä se siten välttämättä ole puhtaasti syntynyt suffiksaation kautta (kallio + suffiksi -nen). 

Kallioinen on rantakallion nimi. Huittula sijaitsee entisen Vankimusjärven alueella, nykyisellä pellolla, 

ja se onkin saattanut ennen olla saari tai luoto. Suomen murteiden sanakirjan mukaan huittu saa merki-

tyksen ’kärki, latva ja huippu’, miltei sama-asuista huitulaa puolestaan kuvataan esimerkillä ’se oli 

semmonen huitula se piäm pää turnipsissa’(SMSK). Näistä esimerkeistä päätellen pieni saari (tai myö-
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hemmin metsäsaareke) olisi hyvin voinut saada muotoonsa ja kokoonsa viittaavan nimen Huittula. 

Koska nimenantajayhteisön käytössä on voinut olla yhtä hyvin appellatiivi huittu kuin appellatiivi 

huit(t)ula, Huittula-nimen suffiksaatio on yhtä epävarma kuin Kallioinen-nimenkin. Appellatiivi huit-

tu(la) on alueella kuitenkin ilmeisen hämärtynyt, koska Huittulan rinnakkaisnimi on epeksegeesiltä 

vaikuttava Huittulanmäki. 

Myös Pahilainen lienee jokseenkin epävarma suffiksinimi. Kiintoisaa on muun muassa se, että 

Pahilaisen rinnakkaisnimessä Pahilaistenkallio määriteosa palautunee muotoon Pahilaiset eikä muo-

toon Pahilainen. Kiviniemi (1990: 191), joka pitää -nen-suffiksaatiota tyypillisesti savolaisena, on 

poiminut 1500-luvulta olevista Savon maakirjoista useita esimerkkejä suffiksin esiintymisestä nimissä: 

Pöräsen Mäki = Pyöreinen l. Pyöreäjärvi, Lauttaisen Niemi, Laittaisen Taiffal = Lauttanen. Tämän 

mukaan Pahilaisenkin täytyisi palautua muotoon *Pahilaisen kallio. Ainoastaan Pahilaisen rinnakkais-

nimen monikkomuotoisuus onkin ristiriidassa Kiviniemen suffiksaatioselityksen kanssa. Toisaalta taas 

tutkimusalueella on yleistä käyttää yksikkö- ja monikkomuotoja osittain sekaisinkin (Keskinen eli Kes-

kistenjärvi: Keskisissä, Keskisiin). Nimiarkistossa mainitaan Pahilainen-nimen inessiivitaivutuksen 

olevan pahilaisisa. Nimilipun selitteessä mainitaan myös, että ’Pahilaisissa on usein nähty aarnivalkei-

ta’, joten luontevaa olisikin ajatella, että Pahilainen olisi appellatiivi paholaisen variantti (NA). Pahi-

lainenkaan ei siten olisi syntynyt suffiksaation seurauksena, vaan Liekosaaren rantakalliota tarkoitta-

maan olisi propristunut appellatiivi. Molemmat nimet (Pahilainen, Pahilaistenkallio) ilmentäisivät si-

ten eri muodoissa samaa mytologista nimi-ideaa. 

Yhdysnimen määriteosa on tavallisimmin sanaluokaltaan substantiivi (87,9 %). Sijamuodoltaan 

määriteosa on yleisimmin genetiivissä (Antinmäki, Halmeenahde), 58,5 %. Muun muassa Leino (2007: 

109) toteaa, että genetiivimuotoinen määriteosa viittaa usein henkilön tai läheisen paikan nimeen. Tämä 

vaikuttaakin tavalliselta, sillä usein genetiivimääritteisen nimen määriteosa esiintyy myös lähiympäris-

tön paikkojen nimissä.  Sijamuoto saattaa siten kertoa nimen suhteesta muihin nimirypään nimiin. Ai-

neistossa on paljon myös nominatiivimääritteisiä nimiä (Haapamäki, Ilvesmäki), 28,5 %. Näissä nimis-

sä on huomattavan monia sellaisia, joiden määriteosa viittaa johonkin paikalla olevaan (Riihimäki, 

Kuoppamäki, Haapamäki). Adjektiivimääritteisten nimien määrä (3,9 %) johtuu lähinnä siitä, että 

tyyppiä Isovuori, Korkeamäki on useampi kuin yksi esiintymä. Nimeämisen suhteellisuus, subjektiivi-

suus ja mallisidonnaisuus näyttäisivätkin vaikuttavan ainakin tähän rakennetyyppiin.  

Verbimääritteisiä nimiä on vain noin 0,5 %, ja näidenkin verbimuotoisuus perustuu muodon li-

säksi vain nimiarkiston tietoihin nimen alkuperästä (Kopatunmäki, Palanutmäki, Himotunkallio, Luisu-

kallio, Kiivettävänahde). Muodoltaanhan Tyrvään verbimääritteiset nimet ovat lähinnä partisiippeja, ja 

ne tulisi siten lukea nomineiksi. Leino (2007: 109) kuitenkin mainitsee, että verbimääritteisellä nimellä 
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viitataan usein paikan käyttöön (Likolampi), joten olen tulkinnut edellä mainitut nimet tämän perustella 

verbimääritteisiksi. Nimiarkiston selitteiden perusteella Tyrvään maankohoumannimissä verbimäärite 

kertoo ensisijaisesti jostakin paikalla tapahtuneesta. Kopatunmäellä on kopattu (lyöty) vanha isäntä 

kuoliaaksi, Palanutmäki on ympäristöineen palanut metsäpalossa, Himotunkalliolla on poltettu valkeita 

ja nuoriso on mennyt piirileikkejä, Luisukallion mainitaan olevan liukas kulkea ja Kiivettävänahteen 

hankala nousta (NA). Osa Tyrvään verbimääritteisistä nimistä on genetiivissä, joten on odotettua, että 

nimirypääseen kuuluu useampiakin nimiä. Esimerkiksi Kiivettävänahde sijaitsee Kiivettävässä (alue), 

jossa on muun muassa Kiivettävä-niminen mäki. Kiviniemi, joka on tutkinut ensimmäisen partisiipin 

sisältäviä paikannimiä, toteaa, että kaikki Kiivettävä-nimet tarkoittavat mäkiä entisessä Suur-

Sastamalassa. Kiviniemi päättelee nimien levikistä ja tarkoitteiden sijainnista toistensa lähellä, että Kii-

vettävä-nimillä on yhteinen alkuperä. Tyrvään tai Karkun Kiivettävä on Kiviniemen mukaan nimipesy-

een primaarein. (Kiviniemi 1971: 131, 181.) 

3.3. Rinnakkaisnimet 

Nimistöntutkimuksen terminologiassa rinnakkaisnimi on ’paikan toinen nimi’, ’toisen muotoinen ni-

mi’, ’toisen kielinen nimi’, ja rinnakkaismuoto on samaan paikkaan liittyvä samalähtöinen nimiasu 

(NTT: 47). Muun muassa Mallat (2007: 154) toteaa, että nimien ja nimimuotojen vaihtelussa on monia 

puolia: nimet voivat vaihdella virallisesta epäviralliseen tilanteen mukaan (sosiolektinen vaihtelu) tai 

käyttäjän mukaan (idiolektinen vaihtelu), ja vaihtelu voi olla myös vapaata. Eriaikaiset nimet voivat 

myös elää rinnakkain, tällöin vaihtelu on diakronista. Tärkeintä on nimi-idean (nimeämisperusteen) 

ilmaisu, ei nimen muoto.  

Pääpiirteittäin nimiasujen variaatio on samanlaista kuin muunkin kielen. Mallat (2007: 154) ko-

koaa väitöskirjassaan tähänastisen tutkimuksen näkemykset nimien variaatiosta kolmeen päätyyppiin: 

1) fonologinen vaihtelu (Joutsenvuori ~ Joutsivuori ~ Jouttivuori) 2) morfologinen vaihtelu (Kor-

venkallio ~ Korvenkalliot, Mustasuonkallio ~ Mustansuonkallio, Kärmevuori ~ Käärmevuori) 3) ra-

kenteellinen vaihtelu (Mustakallio ~ Mustanmettänkallio, Emmanmäki ~ Emma, Kiikkukallio ~ Kiik-

kuvuori)12. Myös nimen perusosan leksikaalista vaihtelua pidetään siis rakenteellisena. Mallat toteaa 

vielä, että näitä kolmea vaihtelutyyppiä on totuttu pitämään vain nimen rinnakkaismuotojen variointina, 

ei varsinaisina rinnakkaisniminä.  

Nimivarianttien vaihtelu on vain leksikaalista silloin, kun sama nimeämisperuste on ilmaistu eri 

lekseemillä (Kiikkukallio ~ Kiikkuvuori). Kun vaihtelu on sekä leksikaalista että syntaktissemanttista, 

on lekseemien lisäksi myös nimeämisperuste eri. (Kokoavasti mm. Mallat 2007: 155.) Osa tutkijoista 
                                                 
12 Esimerkit ovat omasta aineistostani. 
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pitääkin rinnakkaismuodon ja rinnakkaisnimen välisenä erona nimenomaan sitä, että rinnakkaisnimet 

poikkeavat toisistaan sekä leksikaalisesti että nimeämisperusteiltaan. Esimerkiksi Terhi Ainiala (1997: 

28–31) on sitä mieltä, että: ”saman nimen rinnakkaismuotoja ovat ne samatarkoitteiset ilmaukset, joi-

den yksilöivä merkitys on sama”. Nimiä on Ainialan mukaan siis yhtä monta kuin nimeämisperusteita-

kin. Ainiala on kuitenkin todennut, että koska nimen nimeämisperuste ei aina ole selvä, voi rinnak-

kaismuodoiksi lukea ne samatarkoitteiset ilmaukset, joissa nimen määriteosaan sisältyy sama (tai lähes) 

samamerkityksinen lekseemi. (Ainiala 1997: 28–31.) Sen sijaan Kurt Zilliacus (1972: 363–366) on sitä 

mieltä, että sellaiset nimiasut, joista on jätetty jotakin pois (ellipsit ja epeksegeesit), ovat eri nimiä ei-

vätkä pelkkiä rinnakkaismuotoja (Emma ~ Emmanmäki). Kielen muutoksen tuloksena syntyneitä muo-

toja Zilliacuskin pitää pelkkinä variantteina (loppuheitto, äänteenmuutokset ym.). Muun muassa Saulo 

Kepsun (1982: 115–116) mukaan molemmat tulkintatavat käyvät päinsä. Kepsun nimivarianttien tul-

kintavaihtoehdot voikin tiivistää seuraavasti: 1) rinnakkaisnimiä ovat saman nimi-idean leksikaaliset 

ilmentymät JA eri perustein annetut nimet TAI 2) rinnakkaismuotoja ovat saman nimi-idean leksikaali-

set ilmentymät JA rinnakkaisnimiä ovat eri perustein annetut nimet (Kepsu 1982: 114–120, Mallat 

2007:155).  

Olen noudattanut tutkielmassani Kepsun ensimmäistä määritelmää, joten rinnakkaisnimien 

ryhmä aineistossani on melko suuri. Rinnakkaisnimiksi on tulkittu sekä leksikaalisesti että syntaktis-

semanttisesti eroavat nimet, joten rinnakkaisnimi on siis tässä nimi, joka ilmentää joko kokonaan eri 

nimeämisperustetta (Mäkelänmäki ~ Ojasenmäki, Käpykangas ~ Saaranmäki) tai samaa nimeämispe-

rustetta eri muodossa (Vaakerinkallio ~ Vaakerinvuori). Saman nimeämisperusteen ilmentäminen eri 

muodoissa ei kuitenkaan käsitä fonologista ja morfologista vaihtelua. Sekä fonologisesti eroavia nimi-

variantteja (Jänismäki ~ Jänesmäki, Kärmekallio ~Käärmekallio) että morfologisesti eroavia nimiva-

riantteja (Lapevuori ~ Lapenvuori, Anolankallio ~ Anolankalliot) pidän pelkkinä rinnakkaismuotoina. 

Myös Sanna Rekola (2008: 29–31) on päätynyt tutkielmassaan tähän ratkaisuun. Rekola on noudattanut 

aineistonsa käsittelyssä Saulo Kepsun (1982: 114–120) luokitteluperiaatteita, joiden perusteella rinnak-

kaisnimiä ovat: 

1) nimet, joiden perusosana on eri appellatiivi (Vaakerinkallio ~ Vaakerinvuori)  

2) epeksegeettiset nimet (Töykkäri ~ Töykkärinahde, Suosaari ~ Suosaarenmäki) 

3) elliptiset nimet (Emmanmäki ~ Emma, Kaskiladonmäki ~Kaskilato)  

4) nimet, joissa on reduktio (Tiilihaudanmäenahde ~ Tiilihaudanahde) 

5) nimet, joissa on selvä lisämääre (Iso-Kupulavuori) JA  

6) nimet, joissa sama asia tai henkilö on nimetty eri lekseemillä (Keräperseenahde ~ Peppu-

lanahde, Kallionkallio ~ Sakunkallio Sakari Kallion mökin lähellä olevan kallion niminä).  
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Tässä työssä käytännössä melkein kaikki aineiston samatarkoitteiset nimet on tulkittu rinnakkaisnimik-

si. Tämä linjanveto perustuu siihen, että tämän työn puitteissa muunlainen ratkaisu olisi ollut mahdoton 

ja myös tarpeeton. Vaatisi erityisen huolellista nimeämisperusteiden selvittelyä, jotta voisi varmasti 

sanoa, mikä nimi on minkin nimeämisprosessin tulosta, ja mitkä nimet ovat toistensa ononyymisia sy-

nonyymeja ja mitkä eivät. Tässä tutkielmassa ei ole muutenkaan tarkoitus perehtyä nimeämisperustei-

siin, joten tarkastelen suurinta osaa aineistoni nimistä aitoina rinnakkaisniminä tiedostaen, että osan 

näistä voisi tulkita tarkemman analyysin jälkeen rinnakkaismuodoiksikin. Valinta on mielestäni perus-

teltu myös siksi, ettei Itkosen Nimestäjän opaskaan ohjeista rinnakkaisnimien ja -muotojen erottelemi-

seen. Nimestäjän oppaassa kehotetaan vain merkitsemään keruulipun seliteosaan: ”maininta saman 

paikan muista nimistä eli rinnakkaisnimistä --” (Itkonen 1964: 40, 1997: 66). Kerääjäkään ei siis vält-

tämättä ole tässä tapauksessa luotettava lähde varioivien nimimuotojen erotteluun. 

Aineistossa on muutamia sellaisia rinnakkaisnimiä, joita erottaa vain perusosan leksikaalinen 

vaihtelu (Kiikkukallio ~ Kiikkuvuori, Maijanmäki ~ Maijankallio). Näissä tapauksissa on pidettävä mie-

lessä se mahdollisuus, että nimenkäyttäjäyhteisössä kielellisellä muodolla ei välttämättä ole ollut mer-

kitystä kunhan nimi-idea vain on välittynyt (Mallat 2007: 154). Nimi-idean välittymisen primaarius on 

erityisen uskottavaa sellaisissa nimipareissa, joissa perusosa varioi oikeastaan vain fonologisesti: Pä-

kintöykky ~ Päkintöyry. Mallat (2007: 154) mainitsee myös, että usein perusosan leksikaalinen vaihtelu 

selittyy paikan lajin muutoksella (esimerkiksi saari on muuttunut vähitellen niemeksi), ja perusosa-

appellatiivit voivat olla myös synonyymejä. Tyrvään maankohoumannimiaineistossa lienee useimmiten 

kysymys mieluummin synonymiasta kuin merkityksenmuutoksesta. Muutamissa aineiston rinnakkais-

nimissä lienee ellipsin tai epeksegeesin myötä syntyneitä muotoja (Luoma-Emman mäki ~ Luoma-

Emma ~ Emmanmäki ~ Emma, Töykkäri ~ Töykkärinahde), joissa näissäkin nimi-idean välittyminen 

lienee nimenkäyttäjille muotoa tärkeämpää. Tällaisten nimiketjujen kohdalla edellä esitelty Kepsun 

rinnakkaisnimimääritelmä tuntuu liian laajalta, ja monet nimet voisi lajitella vain toistensa rinnakkais-

muodoiksi. Kaikki tällaiset nimet on tässä tutkielmassa kuitenkin laskettu systemaattisesti rinnakkais-

nimiksi.  

Koska siis pidän tässä tutkielmassa eri niminä kaikkia rakenteellisesti vaihtelevia nimiä, joudun 

tarkastelemaan osaa tarkoitteista useampaan kertaan: jokaisen nimivariantin kohdalla kutakin tarkoitet-

ta erikseen. Näin ollen se, että eri nimillä viitataan samaan tarkoitteeseen voi vääristää esimerkiksi joi-

takin keskiarvolukemia (ks. mm. luvussa 5.3). Tämä epätarkkuus on kaiken kaikkiaan kuitenkin vähäis-

tä, koska useimpien tarkasteltavien tarkoitteiden joukko on sen verran suuri, ettei muutama toistuva 

arvo vääristä keskiarvoa kohtuuttomasti. 
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4. Paikkoja luokittelevat appellatiivit 

Perusosa on tässä tutkielmassa yhdysnimen jälkimmäinen osa, paikkaa luokitteleva appellatiivi (mäki, 

kallio). Kiviniemi (1990: 53) käyttää tästä paikannimistön keskeisimmästä osasta lyhennettä PA-sanat 

(paikkaa luokitteleva appellatiivi). Koska paikkaa luokitteleva appellatiivi on tässä tutkielmassa usein 

yhtä kuin nimen perusosa, käytän itsekin jatkossa lyhennettä PA viitatessani paikkaa luokitteleviin ap-

pellatiiveihin.  

Ellei aineistoon hyväksytyn nimen perusosa ilmoita paikan lajiksi maankohoumaa (Riihitöyry, 

Lillukka-ahde), olen tulkinnut nimen aina syntaktisesti yksiosaiseksi. Tämä rajaus jättää maanko-

houmannimien perusosien ryhmän pieneksi: vain maankohoumaa merkitsevä PA-sana voi olla maan-

kohoumannimen perusosana. Kuten niin usein kategorioinnissa, myös tässä rajanveto on hankalaa. 

Olen noudattanut pitkälti Kiviniemen PA-sanojen luokittelua (1990: 62–85). Kiviniemi on lajitellut 

PA-sanat aihepiireittäin siten, että jokainen aiheryhmä (kulkureitit, viljelykset, vedenkokoumat jne.) on 

lajiteltu yleisiin, suppeamerkityksisiin ja toisaalta harvinaisiin, tunneväritteisiin tai dekskriptiivisiin sa-

noihin. Kaikki maankohoumiksi, ylängöiksi, rinteiksi, törmiksi, äyräiksi, jyrkänteiksi ja maantiemäiksi 

luokitellut sanat ovat päässeet tämän työn aineistoon. 

 Suppeasti maankohoumaa tarkoittavia paikkaa luokittelevia appellatiiveja ovat aineiston harju, 

kallio, kukkula, mäki, riutta, selkä, töykkä, töyry ja vuori. Harvinaisempia, mutta kuitenkin maanko-

houmaa tarkoittavia, deskriptiivisiä PA-sanoja ovat aineiston pättärä, töppärä ja töykky. Rinteeksi ja 

maantiemäeksi luokiteltuja PA-sanoja ovat aineiston ahde ja rinta. Appellatiivi kangas on luokiteltu 

toissijaisesti metsää ja metsäaluetta tarkoittavaksi PA-sanaksi, mutta se on hyväksytty muista syistä 

maankohoumannimen perusosaksi (ks. tarkemmin luvussa 4.1.5). Sen sijaan esimerkiksi haka-, saari- 

ja kivi-loppuiset nimet on tässä luokiteltu syntaktisesti yksiosaisiksi, eivätkä nämä appellatiivit siten 

esiinny maankohoumannimien perusosina. Kiviniemi (1990: 68) kyllä toteaa, että suo- ja metsäsaarek-

keetkin ovat tavallaan maankohoumia, koska ne sijaitsevat aina mieluummin kohoavalla kuin laskeval-

la maalla, muttei silti luokittele niitä edes suppeamerkityksisten kohoumannimien joukkoon. Sen sijaan 

Käyhkö (1974: 17) on pro gradussaan luokitellut saari-loppuiset nimet maankohoumaa tarkoittaviksi 

ilman problematiikkaa.  

Aineiston maankohoumannimistä 898 (92,3 %) kuuluu rakennetyyppiin MO+PO, ja loput 75 

(7,7 %) ovat tyyppiä, josta puuttuu paikan lajia ilmaiseva PO tai nimen jälkikomponentin tulkinta 

PO:ksi on jollain tapaa ongelmallista. Maankohoumannimiä luokitellaan aineistossa yhteensä 15 erilai-

sella PA-sanalla, eli erilaisia perusosia on 15. Yleisimmät perusosana esiintyvät PA-sanat ovat mäki 

(320) ja kallio (200), mutta myös vuori (175) ja ahde (173) ovat selkeästi yleisiä. Muita PA-sanoja 
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Tyrvään maankohoumannimien perusosissa esiintyy marginaalisesti: kangas, harju, riutta, kukkula, 

rinta, töyry, selkä, pättärä, töppärä, töykkä ja töykky kattavat yhteensä ainoastaan kolmisen prosenttia 

kaikista perusosista. Taulukosta 1 näkyvät paikkaa luokittelevien appellatiivien lukumäärät ja prosent-

tisosuudet Tyrväällä. 

PA-sana Lukumäärä Prosenttiosuus 

mäki 320 35,6 

kallio 200 22,3 

vuori 175 19,5 

ahde 173 19,3 

kangas 8 0,9 

harju 5 0,6 

riutta 4 0,4 

rinta 3 0,3 

kukkula 3 0,3 

töyry 2 0,2 

pättärä 1 0,1 

selkä 1 0,1 

töppärä 1 0,1 

töykkä 1 0,1 

töykky 1 0,1 

Yhteensä 898 100 % 

Taulukko 1. Tyrvään maankohoumannimien perusosat: lukumäärät ja prosenttiosuudet. 

Seuraavissa alaluvuissa vertaan Tyrvään maankohoumanimien perusosia muiden paikkakuntien vastaa-

viin. Yleisenä verrokkina on Eero Kiviniemen (1990: 107–109) yleisten perusosien luettelo. Kivinie-

men luettelo jakautuu kahteen sarakkeeseen, joista toinen perustuu yleisimpien paikannimien aineis-

toon ja toinen atk-seminaarin aineistoon. Näitä tarkastelemalla saa suuntaa antavan käsityksen eri PA-

sanojen yleisyydestä perusosana, mutta mitään erillistä maankohoumannimitietoa siinä ei ole. Esimer-

kiksi mäkien yleisyyteen vaikuttaa mäki-appellatiivin esiintyminen myös asumuksennimien perusosana 

(Kiviniemi 1990: 115).  

Vertaan Tyrvään tuloksia myös muiden paikkakuntien maankohoumannimitutkielmien tulok-

siin. Verrokkipaikkakunnat on valittu toisaalta käytännön syistä ja toisaalta niin, että vertailun voisi 

odottaa paljastavan eroavaisuuksia. Lounais-Pirkanmaalla sijaitsevaa Tyrväätä verrataan Etelä-

Pirkanmaan Urjalaan, Keski-Suomen Keuruuseen, Päijät-Hämeen Asikkalaan sekä Kanta-Hämeen 

Lammiin. Tutkielmien nimiaineistojen vaihtelevat koot vaikuttavat vertailuun, mutta toisaalta opinnäy-

tetöiden pienetkin aineistot näyttävät tuottavan keskenään samansuuntaisia tuloksia, joten ainakin ylei-

simpien perusosien osalta vertailu lienee mahdollista. Jatkossa viittaan tutkielmiin pelkän paikkakun-

nan nimellä13. 

                                                 
13 Opinnäytteiden bibliografiset tiedot ovat lähdeluettelossa. 
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Mäki ja kallio, ovat Kiviniemen (1990: 108) mukaan Suomen yleisimmät maankohoumannimi-

en perusosat. Appellatiivit mäki ja kallio kattavat Tyrväälläkin yhteensä yli 50 % maankohoumannimi-

en perusosista. Muista maankohoumaa tarkoittavista PA-sanoista Kiviniemen yleisimpien listalle ovat 

päässeet vuori, harju, rinne ja kangas, joista viimeistä ei voi aina edes tulkita maankohoumaa tarkoitta-

vaksi appellatiiviksi, koska sillä voidaan viitata myös muun muassa metsäalueisiin. (Kiviniemi 1990: 

108–109.) Tyrväällä vuori ja ahde ovat niin yleisiä (yhteensä noin 40 % maankohoumanimien perus-

osista), että niiden yleisyys esimerkiksi harjuun verrattuna vaikuttaa jo poikkeukselliselta. Seuraavassa 

taulukossa (Taulukko 2) on vertailtu Tyrvään yleisimpien perusosien määriä muiden paikkakuntien 

vastaaviin määriin. Kaikkien tutkielmien kokonaisnimimäärä on sen verran suuri, että yleisimpien pe-

rusosien osalta vertailun voi tehdä jokseenkin luotettavasti. Ellei tutkielmantekijä ole merkinnyt työ-

hönsä prosenttilukuja, olen laskenut ne itse tekijän antamien arvojen perusteella. 

Alue Mäki Kallio Vuori Ahde Muut Nimien 

määrä 

Tyrvää 35,6 % 22,3 % 19,5 % 19,3 % n. 3 % 898 

Asikkala 55,5 % 30,2 % 5,5 % 0 % n. 8,8 % 1756  

Lammi 67,7 % 19,2 % 4,4 % 0,1 % n. 8,6 % 976 

Urjala 50,5 % 18,2 % 13,6 % 0,7 % n. 17 % 771 

Keuruu 60,7 % 0 % 31,8 % 0 % n. 7,5 % 858 

Taulukko 2. Maankohoumia luokittelevien appellatiivien prosenttiosuudet eri tutkimusalueilla. (Nimien määrä tar-

koittaa sitä nimimäärää, josta prosenttiosuudet on laskettu, useimmiten tämä on paikkakunnan yhdysnimien mää-

rä.) 

 
Taulukosta näkyy, että Tyrväällä on huomattavasti vähemmän mäkiä kuin muualla. Mäkiä on kuitenkin 

juuri saman verran vähemmän kuin ahteita on enemmän, ja ahde-sarake onkin taulukossa vain Tyrvään 

takia. Mäkien vähäisyys selittyy sillä, että Tyrväällä ahde-appellatiivi kantaa poikkeuksetta mäki-

appellatiivin rinne-merkityksen. Tämä ahde-appellatiivin erityiskäyttö selittää siten luonnollisesti myös 

ahde-appellatiivin suuren määrän Tyrväällä muihin paikkakuntiin verrattuna. Toinen huomionarvoinen 

seikka on se, että Tyrväällä ja Keuruulla näyttäisi olevan vuoria huomattavasti enemmän kuin vertail-

luilla hämäläisalueilla. Ainoastaan Urjalassa vuoret ovat miltei yhtä yleisiä suhteessa muihin perus-

osiin. Keuruun vuorten suuri määrä voisi selittyä sillä, että appellatiivit vuori ja mäki kantaisivat myös 

kallio-appellatiivin merkitystä. Kallio-appellatiivi kun ei esiinny Keuruulla yhdenkään maanko-

houmannimen perusosana. Keuruun tutkielman tekijä ei kuitenkaan ole viitannut tähän (Jaatinen 1993). 

4.1. PA-sanat maankohoumannimien perusosina 

Tyrvään maankohoumia luokitellaan siis 15 erilaisella PA-sanalla, joista yleisimpien esiintymistä kuva-

taan kaaviossa 2. Kaavion muut-sektori kattaa kaikki harvinaisemmat PA-sanat, jotka esitellään tar-

kemmin luvussa 4.1.5. Seuraavissa alaluvuissa esittelen PA-sanojen denotatiivisen merkityksen lähinnä 



 

 

27 

sanakirjalähteiden avulla. Jokaisen PA-sanan kohdalla esittelen myös konnotaatioita ja määritelmiä, 

joita tämän appellatiivin luokittelema tarkoite on nimenkäyttäjäyhteisössä saanut (nimilipun selite). Jo-

kainen alaluku jakautuu siis kolmeen osaan: esittelen sanojen objektiivisuuteen pyrkiviä merkityksiä, 

tarkastelen näiden sanojen esiintymistä tutkimusalueella ja muualla, ja lisäksi esittelen tarkoitteen 

luonnehdinnan ja subjektiivisen luokittelun Nimiarkiston tietojen perusteella. Luku kattaa subjektiivi-

sen ja objektiivisen jatkumosta subjektiivisen puolen. Tällä on tarkoitus pohjustaa tutkimuskysymyk-

siin vastaamista: ensinnäkin vuori-loppuisen nimen saanut tarkoite voi ominaisuuksiltaan joko täyttää 

tai olla täyttämättä vuoren sanakirjamääritelmän. Toiseksi vuori-loppuisen nimen tarkoite voi tulla ni-

menkäyttäjäyhteisössä luokitelluksi joko vuoreksi tai ei-vuoreksi.  

 
Kaavio 2. PA-sanojen jakautuminen Tyrväällä. (Prosenttiluvut on laskettu yhdysnimien  kokonaismäärästä (898) ja 

pyöristetty tasaluvuksi.) 

4.1.1. Mäki: merkitys ja määritelmät 

Mäki-appellatiivi on maankohoumannimien yleisin perusosa myös Tyrväällä. Appellatiivi mäki on pe-

rusosana yli kolmanneksella nimistä (36 %)14. Tyrväällä lienee kuitenkin poikkeuksellisen vähän mäki-

loppuisia maankohoumannimiä, sillä esimerkiksi Asikkalan maankohoumista yli 55 %:lla on perusosa-

na mäki (Rekola 2008: 32). Asikkalassa mäki-perusosainen nimi tosin viittaa usein (94 kertaa) maan-

tien mäkeen, kun Tyrväällä maantiemäkeen viitataan lähes poikkeuksetta erikoistermillä ahde. Mikäli 

Tyrväällä ahde-appellatiivilla ei olisi tällaista eritysasemaa, vaan kaikkiin maantiemäkiin viitattaisiin 

appellatiivilla mäki, olisi Tyrväällä mäkiä 493 kappaletta. Tämä puolestaan olisi hiukan alle 55 % kai-

kista perusosista eli suunnilleen saman verran kuin Asikkalassa.  

                                                 
14 Tässä ja tästä eteenpäin prosentit on laskettu kaikista yhdysnimistä (898 kpl). 
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Rekola (2008: 33) mainitsee, että Lammilla mäki-perusosa on yleisempi kuin Asikkalassa. 

Lammilla mäkiä onkin jopa 67,7 % kaikista perusosista (Rouvala 1992: 233). Lammilla mäkien määrää 

tosin kasvattavat mukaan lasketut peltojen nimet (1992: 7). Keski-Suomessa Keuruulla mäki-perusosa 

on myös ylivoimaisesti yleisin (60,7 %) maankohoumannimen perusosa (Jaatinen 1993: 288–289), ja 

Etelä-Hämeen Urjalassakin maankohoumia luokitellaan mäki-appellatiivilla selkeästi eniten (50,5 %) 

(Käyhkö 1974: 16).  

Nykysuomen sanakirja antaa appellatiiville mäki oikeastaan kolme eri merkitystä, joista kaksi 

ensimmäistä tarkoittaa maankohoumaa ja kolmas muuta tarkoitetta. Nämä merkitykset ovat pyrkivät 

kuvaamaan objektiivista todellisuutta, mutta kuitenkin niitä on pidettävä enemmänkin konventionaali-

sina subjektiivisina merkityksinä. Ensimmäinen mäki-appellatiivin sanakirjamerkitys on ’paikka, missä 

maanpinnan kaltevuus on melkoinen’(NS). Tämä merkitys selittää sen, että mäki-appellatiivi saa ai-

neistossa toisinaan merkityksen ’rinne’ tai ’maantiemäki’. Tätä rinne-merkitystä valaisee myös nimen-

käyttäjän yksipuolinen katsantotapa, jossa vain se osa kohoumasta on käyttäjälle merkityksellinen, joka 

näkyy tai jonka yli kuljetaan. Kun mäki-appellatiivia käytetään Tyrväällä tässä merkityksessä, se taipuu 

sisäpaikallissijoissa (mäki: mäjesä, mäkkeen). Myös sanakirjan esimerkeissä muoto mäessä tarkoittaa 

nimenomaan ’mäen rinteessä’ eikä niinkään ’mäen sisässä’(NS). Aineiston 320 mäki-perusosaisesta 

nimestä vain viisi viittaa maantiemäkeen ja yksi kohouman osaan. Mäki-appellatiivi onkin tässä en-

simmäisessä merkityksessään korvautunut Tyrväällä täysin appellatiivilla ahde. 

Toinen mäki-appellatiivin konventionaali merkitys on ’kukkulamainen maaston kohoama’, joka 

on maantieteellisesti 25–50 metriä korkea (NS). Tämä merkitys viittaa siis varsinaiseen maankohou-

maan, josta puhuttaessa Tyrväällä käytetään mieluimmin ulkopaikallissijoja (mäki: mäjellä, mäjelle). 

Nimiarkistossa appellatiivi mäki on saanut yleismääritelmät ’suurempi maan kohouma’ ja ’kohouma 

maassa, kukkula’ (NA)15, nämä merkitykset ovat verrattavissa sanakirjan määritelmiin. Mäki-

appellatiivi on aineiston nimissä miltei aina tässä toisessa merkityksessään (314/320). 

Kolmas mäki-appellatiivin sanakirjamerkitys on käytössä sanonnoissa, joissa sillä tarkoitetaan 

yleisesti ’tannerta’. Sanakirjassa on sellaisia esimerkkejä kuin ’ajaa joku mäelle’ ja ’huikata lapset mä-

eltä sisään’. (NS.) Tämä kolmas merkitys selittää mäki-appellatiivin käytön myös merkityksessä ’kul-

makunta’ ja ’epämääräinen alue’. Mäki-appellatiivi on Tyrväällä usein esimerkiksi asuinalueen nimen 

osana: Asemanmäki, Nälkälänmäki, Kaleeninmäki. Kulmakuntien ja alueiden nimeäminen mäki-

appellatiivilla vaikuttaa lähinnä analogiselta muodostukselta, sillä useimpien tarkoitteiden alaan ei si-

sälly todellista maankohoumaa, vaan pikemminkin vain ei-laskevaa maata. Aineistoon ei sisälly nimiä, 

                                                 
15 Tästedes kaikki Nimiarkiston maastoappellatiivien kuvaukset koskevat nimenomaan havaintoja Tyrvään pitäjästä ja pai-
kallisesta puhekielestä. 
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joissa mäki-appellatiivilla olisi tämä kolmas merkitys, koska näiden nimien tarkoitteita ei ole luokiteltu 

maankohoumiksi. Joissakin sellaisissa nimissä, joiden tarkoitteessa sijaitsee asumus, mäki-appellatiivin 

toisen ja kolmannen määritelmän raja on kuitenkin häilyvä. On tulkinnanvaraista tarkoitetaanko Inkin-

mäellä tai Löytäsenmäellä kohoumaa, jolla Inkin tai Löytäsen talo sijaitsee (mäki tarkoittaa kohoumaa) 

vai Inkin tai Löytäsen taloa ympäristöineen (mäki tarkoittaa tannerta). Monesti nimiarkiston kerääjä 

ratkaisee ongelman tarkoitteen paikanlajia määritellessään. 

Mäki-loppuisia maankohoumannimiä määritellään nimilippujen seliteosissa laajalla ilmausten 

kirjolla. Nämä ilmaukset ovat pääosin subjektiivista luokittelua. Kaikista mäki-loppuisten nimien tar-

koitteista lähes 90 %:lle on määritetty paikanlaji. Erityyppisiä paikan lajia luokittelevia ilmauksia on 

paljon, ja ilmaukset koostuvat joko pelkästä PA-sanasta tai PA-sanasta tarkennuksineen. Mäki-

loppuisten nimien tarkoitteita luonnehditaan myös useilla erilaisilla PA-sanoilla.  

Yleisimmin mäki-loppuinen kohoumannimi luokitellaan seliteosassa paikan lajiltaan vain mä-

eksi. Mäeksi luokiteltuja mäki-loppuisia nimiä on kaikista mäki-loppuisista nimistä noin 75 % eli ni-

menantajayhteisön ja nimenkäyttäjäyhteisön subjektiiviset luokittelut osuvat yksiin melko hyvin. Noin 

puolet mäeksi luokitelluista mäistä on luokiteltu pelkällä paikan lajia ilmaisevalla appellatiivilla. Luon-

nehdinnat kertovat kuitenkin usein tarkoitteen paikan lajin lisäksi tarkoitteen tyypillisistä tai huomiota 

herättävistä ominaisuuksista. Tarkastelen seuraavassa mäeksi luonnehdittujen mäki-loppuisten nimien 

tarkoitteiden luonnehdintoja aihealueittain.  

Tarkoitteen korkeuteen ja kokoon viitataan seuraavanlaisilla subjektiivisilla luonnehdinnoilla: 

korkea kallioinen mäki; korkea mäki; laaja metsäinen mäki; pieni mäki; suurehko mäki; suuri mäki. 

Korkea-adjektiivilla on täsmennetty valtaosa mäistä, kun taas adjektiiveilla iso, suuri ja suurehko mää-

ritellään mäkiä vain yksittäistapauksissa. Maankohoumien määritelmissä pienen vastakohta ei näyttäi-

sikään olevan suuri tai iso vaan korkea.  

Tarkoitteen maaperä-ominaisuuksiin taas viitataan seuraavasti: hyvin kivikkoinen mäki; kallioi-

nen mäki; melko kivinen mäki; korkea metsäinen mäki, jossa jyrkkiä kalliorinteitä. Tarkoitteen johon-

kin erityispiirteeseen kuten esimerkiksi muotoon tai paikan yleiseen ominaisuuteen viitataan puolestaan 

seuraavasti: metsäinen mäki; kitukasvuinen mäki; pitkänomainen mäki, kasvaa mäntyjä. Kaiken kaikki-

aan mäkiä luonnehditaan useimmiten adjektiiveilla metsäinen tai pieni. 

Paikalle ominaiseen ja tarkoitteessa vallitsevaan kasvillisuuteen viitataan seuraavissa subjektii-

visissa luonnehdinnoissa: katajia kasvava mäki; kuusia kasvava mäki; mäki, jossa kasvaa koivuja; mä-

ki, jossa kasvanut koivuja; mäki, kasvaa suuria leppiä; pieni mäki, kasvoi ennen mäntyjä; mäki, kasvoi 

ennen mäntyjä; tervakukkaa kasvava mäki; mäki, joka kasvaa tiheätä kuusikkoa; mäki, jonka rinteellä 

kasvoi mansikoita.  
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Tarkoitteen sijainti suhteessa ympäristöön ilmenee muutamista luonnehdinnoista: Krevun mäen 

jatkona oleva mäki; mäki tien vieressä; mäki, Tornimäen etelänpuoleinen pää; pieni mäki keskellä pel-

toa; pieni mäki luhdan keskellä; Vaunujokeen viettävä mäki. Joistakin luonnehdinnoista näkyy tarkoit-

teen entiteettikin: mäki, joka laitumena; mäki, nykyisin mäen halki kulkee pikatie; mäki, mahdollisesti 

aiemmin ollut laitumena, metsäinen. 

Melko usein luonnehdinnassa mainitaan jokin tarkoitteessa sijaitseva asia. Tämä asia on usein 

ihmisen kannalta merkityksellinen, tavallisesti jokin artefakti. Usein paikalla olevaan viitataan relatiivi-

lauseella tai partisiippirakenteella (mäki, jossa ollut tiilihauta tai tervakukkaa kasvava mäki). Mäki-

loppuisten nimien tarkoitteiden luonnehdinnoissa paikalla olevaa ilmaisevia relatiivilauseita ovat esi-

merkiksi seuraavat: metsäinen mäki, jossa useita hautoja; mäki, jolla Hanniston hävinnyt torppa ollut; 

mäki, jolla pieniä peltoja; mäki, jolla vanha aitta; mäki, jolta riihi hävinnyt; mäki, jonka laidassa riihi; 

mäki, jossa ollut sudenkuoppa; mäki, jossa ollut tervahauta; mäki, jossa ollut tiilihauta; mäki, jonka yli 

menee sähkölinja, kasvaa kuusta; mäki, jossa riihi; mäki, jossa ukkosen rikkoma suuri mänty ollut; 

suurta kuusta kasvava mäki, jolla aitta; pieni mäki, jolla perunamaa. 

Koska mäki-appellatiivilla tarkoitetaan muutamassa tapauksessa myös maantien mäkeä, määri-

telmissä on myös tiessä olevaan mäkeen viittaavia ilmauksia: jyrkkä mäki (tiessä); maantien mäki; 

maantiessä oleva nousu; isot, aiemmin hyvin kiviset mäet maantiessä ja mäki tiellä.  

Mäki-loppuisten nimien tarkoitteita on luonnehdittu subjektiivisesti myös muilla paikan lajia 

ilmaisevilla appellatiiveilla kuin mäki. Näistä muista paikan lajia ilmaisevista appellatiiveista kallio on 

yleisin. Kallioksi on luokiteltu 11 mäki-loppuisen nimen tarkoitetta. Appellatiivi kallio esiintyy näissä 

ilman mitään määreitä neljä kertaa, mutta useimmiten se saa ympärilleen tarkentavia täsmennyksiä: 

pieni kallio; korkea kallio; korkea ja louhikkoinen kivinen kallio; visakoivua kasvava kallio; kallio, jol-

la ollut metsäsianpesä; kallio, mäkimaa. Näistä korkea kallio esiintyy kolme kertaa ja muut kerran. Eri-

tyisesti mäen luonnehtiminen ’korkeaksi kallioksi’ vaikuttaa epätyypilliseltä, koska samalla lausekkeel-

la luonnehditaan yleisesti esimerkiksi kallioita ja vuoria. Tarkempi tarkastelu paljastaa, etteivät ’korke-

aksi kallioksi’ luonnehditut mäet ole todellisuudessa kovin korkeita. Sen sijaan niille kaikille on omi-

naista avokallioisuus ja jyrkänteisyys, joka aiheuttanee korkeuden vaikutelman (ks. tarkemmin luvussa 

5.2). Myös ’korkeaksi ja louhikkoiseksi, kiviseksi kallioksi’ luonnehdittu mäki on poikkeuksellinen. 

Tämän Riukumäen rinnakkaisnimenä on Riukuvuori, jolle luonnehdinta sopiikin paremmin. Kysymys 

lienee nimen asiasisällön välittämisestä muodon kustannuksella. Tyypilliset vuoret ja mäet eivät myö-

hemmän tarkastelun perusteella juuri muistuta toisiaan, eikä siksi olekaan yllättävää, että yhtään mäki-

loppuisen nimen tarkoitetta ei ole määritelty paikan lajiltaan vuoreksi. 
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Yksi mäki-loppuisen nimen tarkoite on luokiteltu paikanlajiltaan harjuksi (Roponmäki, rinnak-

kaisnimi Santakukkulanmäki), mikä onkin oikeastaan odotettua rinnakkaisnimen määriteosan perusteel-

la. Mäki-loppuisten kohoumannimien tarkoitteita luokitellaan myös erikoisemmilla appellatiiveilla: 

kumpare, kumpu, mäenkumpare, mäennokka, mäennyppylä, mäenrinne ja rantatörmä. Tällaisilla sa-

noilla on usein jo sinänsä enemmän paikkaa yksilöivä luonne, kuin stereotyyppisillä yleistermeillä (Ki-

viniemi 1990: 83). Kenties juuri siksi ne eivät ole saaneet seurakseen tarkentavia määreitä. Tarkemmin 

on määritelty vain kaksi erikoistermillä luokiteltua tarkoitetta: kumpu Hamppulan pellon laidassa ja 

metsäinen mäennyppylä.  

 Toisinaan mäki-loppuisen nimen tarkoitteen paikan lajiksi määritellään epämääräinen, mahdol-

lisesti maankohoumaa laajemmaksi ajateltu tarkoite. Näitä kohoavan maan tarkoitteita luonnehditaan 

subjektiivisesti appellatiiveilla: mäkimaa (35 kertaa), mäkialue (6 kertaa), kalliomaa (kerran). Nämä 

appellatiivit saavat taas erilaisia tarkennuksia: mäkimaa Tapulikallion ympärillä; kivikkoinen mäkimaa; 

koivikkoinen mäkimaa; mäkimaa, jossa pieniä kallionnyppylöitä; mäkimaa, kivinen; kapea mäkimaa; 

koivuja kasvava mäkimaa; korkea metsäinen mäkimaa; korkea kallioinen mäkimaa; mäkimaa saman-

nimisen kalliojonon ympärillä; kallioinen mäkimaa; pieni mäkimaa; mäkimaa, suurin verrattuna kul-

makunnan muihin mäkiin; mäkimaa, jossa kasvanut pihlajia; mäkimaa osittain uuden tien alla; mäki-

alue, jonka poikki kulkee nykyisin pikatie; suuri mäkialue; mäkialue entisellä Pohjalajärven rannalla; 

mäkialue, jossa kasvanut pajuja; korkea kalliomaa. Täsmennyksillä ilmaistaan muun muassa tarkoit-

teen kokoa, sijaintia, kasvillisuutta. Appellatiivia mäkimaa voineekin pitää lähes synonyymisena mäki-

appellatiivin kanssa. Appellatiivi mäkimaa kantaa merkityksessään kuitenkin jonkinlaista affektiivi-

suutta: mäkimaa on ’mäen tapainen’, ’jonkinlainen mäki’, mutta ei kuitenkaan ’täysin mäki’. Joskus 

mäki-loppuisen nimen tarkoitteen paikan lajia määritellään muulla kuin ensisijaisesti maankohoumaan 

viittaavalla appellatiivilla: kallioinen hakamaa, mäkinen hakamaa, mäkinen metsäalue ja Saarenmetsän 

korkein kohta.  

4.1.2. Kallio: merkitys ja määritelmät 

Kallio-appellatiivi saa sanakirjamääritelmän: ’maanpinnasta enemmän tai vähemmän esiin pistävä, 

usein louhuinen kallioperän paljastuma’, ’pieni vuori’, ’vuoren osa’. Geologisesti kallio on ’maaperän 

alla oleva kiinteä kivimassa’. (NS.) Tästä geologisesta merkityksestä kertonee muun muassa se, että 

kallio esiintyy nominatiivissa myös useiden maankohoumannimien määriteosassa toisin kuin vaikkapa 

vuori tai mäki (Kalliomäki, Kalliovuori, Kallioahde). Nimiarkistosta löytyy edellisten, objektiivisuu-

teen pyrkivien määritelmien lisäksi appellatiiville kallio vain subjektiiviselta vaikuttava merkitys ’pie-

nehkö kallio’ (NA). Kaikki kallion määritelmät kuvaavatkin appellatiivin monialaisuutta: kallio voi olla 
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yhtälailla kohouma kuin kohouman osa ja sillä voidaan viitata myös geologiseen kallioperään. Kallio 

onkin jonkinlainen yleistermi. Maankohoumaan viitattaessa appellatiivilla kallio voidaan tarkoittaa mi-

tä tahansa maastossa olevaa kallioperän kohoumaa samaan tapaan kuin appellatiivilla mäki voidaan 

tarkoittaa mitä tahansa maastossa olevaa kohoumaa (mm. Ruusunen 1992: 108). 

Yli viidesosalla (22 %) Tyrvään maankohoumannimiä on perusosana paikkaa luokitteleva ap-

pellatiivi kallio. Lammilla (19,2 %) ja Urjalassa (18,2 %) kallioita on suhteessa saman verran kuin 

Tyrväällä (Rouvala 1992: 233, Käyhkö 1974: 12). Sen sijaan Asikkalassa kallioita on huomattavasti 

enemmän, yli 30 % maankohoumannimien perusosista (Rekola 2008: 32). Edellisten perusteella onkin 

yllättävää, ettei Keuruulla ole lainkaan kallio-appellatiivilla luokiteltuja maankohoumia (Jaatinen 1993: 

288–289). Keuruuta lukuun ottamatta kaikilla paikkakunnilla kallio näyttäisi olevan toiseksi yleisin pe-

rusosa. Sen esiintyminen on kaikilla tarkastelluilla paikkakunnilla selvästi vähäisempää kuin mäen, 

mutta toisaalta taas selvästi yleisempää verrattuna muihin maankohoumia luokitteleviin PA-sanoihin. 

Aineiston kallio-loppuisten nimien tarkoitteista noin 85 %:lle on subjektiivisesti luokiteltu pai-

kan laji. Erilaisia luokittelevia ilmauksia on paljon, mutta näihin sisältyy vähemmän erilaisia PA-sanoja 

kuin mäkien luonnehdinnoissa, ja muun muassa relatiivisia luonnehdintoja ei ole juuri lainkaan. Lähes 

puolet kallio-loppuisten nimien tarkoitteista luonnehditaan pelkällä paikan lajia ilmaisevalla appellatii-

villa kallio tai monikollisella muodolla kalliot. Tämän lisäksi kallio-appellatiivin variantit avokallio, 

kallioalue, rantakallio ja kallioryhmä ovat edustettuina niin usein, että yhteensä 85 % näistä subjektii-

visista määritelmistä luokittelee kohouman kallioksi tai joksikin edellä mainituista varianteista. Usein 

kallio-appellatiivi saa luonnehdinnoissa vielä täsmentäviä määritteitä.  

Selkeästi yleisimmät kallio-appellatiivia luonnehtivat substantiivin täydennykset ovat pieni (15 

kertaa) ja korkea (9 kertaa). Muita adjektiiveja esiintyy kallioiden luonnehdinnoissa satunnaisesti. Tar-

koitteen korkeuteen viitataan useimmin adjektiivimääritteellä ja pääsanalla korkea kallio tai tämän mo-

nikollisella muodolla korkeat kalliot. Myös korkea avokallio, korkea kallioalue ja korkea kallioryhmä 

ovat edustettuina. Toisinaan tätä kaksijäsenistä ilmausta tarkennetaan viittaamalla muun muassa suh-

teelliseen korkeuteen: seudun korkein kallio. Tarkoitteen kokoon viitataan myös muutamalla ilmauksel-

la: pieni kallio, suuri kallio, suuret kalliot, suuri kivinen kallio, iso kallio. Jyrkkyydestä kertovia sub-

stantiivin täydennyksiä kallioiden luonnehdinnoissa ovat jyrkkä, jylhä, jyrkkäseinäinen ja loiva. Kallion 

muotoon tai ominaisuuksiin liittyviä ilmauksia puolestaan ovat seuraavat: laeltaan sileä, laeltaan ta-

sainen, tasalakinen, tasainen, pyöreähkö ja sileä. Yhden kallion mainitaan olevan synkkä ja varjoinen. 

Sijainnista tai suhteesta ympäristöön kerrotaan muun muassa seuraavissa luonnehdinnoissa: niemen 

kärjessä oleva kallio; kallio metsässä; kallio metsän keskellä; kallio, osa Tapulimäkeä; kallio Vaalan-

mäessä. Paikan ominaisuuteen tai paikalla olevaan viitataan seuraavissa luonnehdinnoissa: kallio, jolla 
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kasvanut tuomia; kallio, jolla kasvoi kitukasvuinen kuusi; asutuksen alle jäänyt kallio; iso kallio, jolla 

sijaitsi Alasen saha. 

Kun kallio-loppuisten nimien tarkoitteita ei luokitella kallioiksi, ne luokitellaan useimmiten 

mäiksi. Kallio-loppuisen nimen tarkoite voi olla: mäki; metsäinen mäki; laaja metsäinen mäki; kallioi-

nen mäki tai kallioinen, metsää kasvava mäki. Yhden kerran kallio-loppuinen kohouma on luokiteltu 

vuoreksi. Kolmessa tapauksessa kallio-loppuinen kohouma on määritelty ilman PA-sanaa. Tällöin ko-

houmasta on kerrottu suhteessa sen ympäristöön ja kallio-perusosan voi tulkita sanakirjan merkitykses-

sä ’kohouman osa’: Kyynynmäen keskus; Makkaravuoren korkein kohta; osa Markunmäkeä. 

4.1.3. Vuori: merkitys ja määritelmät 

Vuori-appellatiivi ilmaisee Tyrväällä paikan lajia lähes viidenneksessä (19 %) yhdysnimiä, ja se on si-

ten tutkimusalueen kolmanneksi yleisin maankohoumannimen perusosa. Myös Asikkalassa vuori on 

kolmanneksi yleisin, mutta suhteessa paljon harvinaisempi perusosa kuin Tyrväällä. Asikkalassa vuoria 

on vain 5,5 % kaikista perusosista. (Rekola 2008: 32.) Lammilla vuoria on 4,4 % kaikista perusosista 

(Rouvala 1992: 233). Urjalassa vuoria on 13,6 % ja Käyhkö mainitsee sen olevan paljon tasankomai-

sella viljelyseudulla (Käyhkö 1974: 17). Sen sijaan Keuruulla vuori on toiseksi yleisin maanko-

houmannimen perusosa, ja vuori-loppuisia nimiä on siellä jopa 31,8 % kaikista nimistä (Jaatinen 1993: 

288–289). Tyrvään vuorten määrä näyttääkin olevan poikkeuksellisen suuri hämäläispitäjiin verrattuna, 

mutta Keski-Suomen Keuruuseen verrattuna Tyrvään vuorten määrä on vähäinen. 

Nykysuomen sanakirjassa vuori määritellään seuraavasti: ’maanpinnasta esiin pistävä korkea 

kallioperän kohoama’, joka ’maantieteellisesti on vähintään 50 metriä korkea’. (NS.) Nimiarkiston ke-

rääjät ovat kirjanneet appellatiiville vuori seuraavanlaisen määritelmän: ’tavanomaista korkeampi tai 

hyvin korkea ja usein myös louhikkoinen ja jyrkkärinteinen kallio’. Nimiarkiston appellatiivin määri-

telmissä toistuvat adjektiivit korkea, jyrkkäreunainen ja louhikkoinen. Vuoren mainitaan myös olevan 

’toisia seudun kallioita korkeampi’ ja ’maastosta erottuva’. (NA.) Nämä määritelmät pyrkivät objektii-

visuuteen.  

Peruskartan perusteella voisi olettaa, että vuori olisi jopa mäkeä ja kalliota yleisempi ko-

houmannimen perusosa tutkimusalueella.  Kun NA:sta poimitut mikrotoponyymit otetaan karttanimien 

makrotoponyymien rinnalle, mäki-perusosat nousevat kuitenkin Tyrväälläkin yleisimmiksi. Tässä mie-

lessä Tyrvään kohoumannimet ovat tyypillisiä: vuori näyttäisi kuvaavan suurempia tarkoitteita kuin 

mäki. Kartoissa tavanomaiset vuori-nimet selittynevät siten, että karttoihin on otettu voittopuolisesti 

vain suurten tarkoitteiden nimiä.  
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Vuori-loppuisista kohoumannimistä lähes 79 %:n tarkoite on määritelty subjektiivisesti. Erilai-

sia luonnehtivia ilmauksia ja erilaisia PA-sanoja on suunnilleen saman verran kuin kallioilla. On yllät-

tävää, että vuori-loppuisten kohoumannimien tarkoitteista vain alle 12 %:a luonnehditaan paikan lajia 

ilmaisevalla appellatiivilla vuori. 11 tarkoitteen luonnehdinta on pelkkä appellatiivi vuori, ja kerran 

luonnehdinta on vuori ja metsä sen ympärillä. Kolmessa tapauksessa vuori-appellatiivi saa ympärilleen 

täsmennyksiä: hyvin louhikkoinen vuori; vuori, jolta metsä palanut; vuori, joka kasvaa vaivaisia män-

tyjä, korkeus 33m. Vaikuttaa siltä, ettei nimenantajayhteisön ja nimenkäyttäjäyhteisön subjektiivinen 

luokittelu osu kovin hyvin yksiin.  

Suurimmassa osassa vuori-loppuisia nimiä tarkoitetta luonnehditaan subjektiivisesti appellatii-

villa kallio, pelkkä appellatiivi kallio luonnehtii jopa yli viidennestä vuori-loppuisia nimiä. Nimiarkis-

ton kerääjä näyttäisi tehneen päätöksen, että vuori-loppuisen nimen tarkoite on yhtä kuin (korkea) kal-

lio. Vaikuttaa siltä, että juuri tässä kohdin subjektiivinen luokittelu lähenee sanakirjan objektiivisuuteen 

pyrkivää luokittelua. Myös ilmauksia kallioryhmä, kallioseutu ja kallioalue käytetään. Tämä kallio-

luonnehdinta on toisaalta yllättävä ja toisaalta odotettu. Vuori on nykysuomen sanakirjan mukaan vä-

hintään 50 metriä korkea kohouma (NS), eikä tutkimusalueen vuori-loppuisista nimien tarkoitteista tätä 

kriteeriä täytä kuin yksi tarkoite. Tässä mielessä kaikki paikanlajiltaan vuoriksi luokitellut tarkoitteet 

ovat poikkeuksia (12 % kaikista luonnehdinnoista) ja kallioiksi luokitellut prototyyppisiä. Toisaalta 

taas edes Tyrvään korkeinta kohoumaa (Kotovuori ’korkea kallio’) ei ole luonnehdittu vuoreksi, vaikka 

se ainoana tarkoitteena ylittää myös vuoren geologisen vähimmäiskorkeuden.  

Koska Suomessa on aika vähän geologiset vähimmäismitat täyttäviä vuoria, on tarpeen suhteut-

taa vuoren käsitettä vallitsevaan tarkoitetodellisuuteen. Tyrväällä seudun kookkaimmat kohoumat on 

nimetty nimenomaan vuoriksi (ks. luvussa 5), ja sama käytäntö vallitsee myös muun muassa Kangasal-

la (Ruusunen 1992: 73). Silti Kangasallakaan ei ole juuri tarkoitteita joita kielenopas pitäisi vuorena, 

jos paikkaa ei olisi nimetty vuoreksi. Vuoren ekstensio onkin Kangasalla kutakuinkin sama kuin vuo-

reksi nimettyjen tarkoitteiden määrä. (Ruusunen 1992: 65.) Ruususen kielenoppaat kuitenkin tiedosta-

vat, etteivät kotiseudun vuoret vastaa kooltaan ulkomaiden vuoria.  

Tutkimusalueen vuori-loppuisia nimiä luonnehtiva kallio-appellatiivi saa usein täsmentäviä täy-

dennyksiä ja määritelmiä. Jopa 27 vuori-loppuisella nimellä on luonnehtivana määritelmänä lauseke 

korkea kallio. Toisinaan tämä lausekekin on saanut täsmennyksen: korkea kallio, laeltaan tasainen; 

korkea kallio, kasvanut mäntyjä; korkea kallio, korkein Läppälän alueen kallioista; korkea kallio, jossa 

kolmiomittaustorni. Adjektiivi korkea on mukana useissa muissakin subjektiivisissa luonnehdinnoissa, 

ja se näyttää olevan vuori-loppuisten nimien tarkoitteille kaikkein tyypillisin luonnehdinta. 



 

 

35 

Tarkoitteen kokoon ja korkeuteen viitataan muuten melko suppealla adjektiivivalikoimalla: pie-

ni kallio; pienet kalliot; suuri kallio; suuret kalliot; suuri kallio metsällä. Maankohoumista ei tunnuta 

käytettävän luonnehdintaa matala, vaan antonyymipari on nimenomaan pieni – korkea. Vuori-

loppuisten nimien luonnehdinnoissa adjektiivi pieni esiintyy tosin vain kolme kertaa, mutta tämä kerto-

nee lähinnä siitä, etteivät vuoriksi nimetyt tarkoitteet useimmiten ole pieniä. Adjektiivilla suuri viita-

taan korkeuden lisäksi kookkaaseen kohoumaan. Kaikki suuriksi mainitut vuori-loppuisten nimien tar-

koitteet ovat sekä korkeita että laajoja.  

Jyrkkyyttä ilmaistaan vuorten subjektiivisissa luonnehdinnoissa huomattavasti useammin kuin 

mäkien tai kallioiden vastaavissa luonnehdinnoissa. Vuori voi olla: korkea, jyrkkäreunainen kallio; 

jyrkkä, korkea kallio; jyrkkärinteinen suuri kallio; korkea, jyrkkärinteinen kivinen kallio; suuri, jyrkkä-

rinteinen kallio; hyvin jyrkkäreunainen ja korkea kallio tai erittäin jyrkkäreunainen kallio. Luonneh-

dinnoista voi loogisesti päätellä, ettei kallioksi luonnehdittua kohoumaa voida mieltää jyrkäksi mieltä-

mättä sitä samalla myös korkeaksi.  

Vuori-loppuisten nimien tarkoitteen muotoa ja muita ominaisuuksia luonnehditaan näin: kivik-

koinen kallio; kallio, kivikkoinen; korkea, hyvin louhikkoinen kallio; louhikkoinen kallioalue; korkea, 

laelta louhikkoinen kallio; korkea ja louhikkoinen, kivinen kallio; hiekkaiset kalliot; louhikkoinen ja 

korkea kallio. Vuori-loppuisten kohoumannimien tarkoitteet luonnehditaan subjektiivisesti kallio- ja 

mäki-loppuisten nimien tarkoitteista poiketen usein siis kivikkoisiksi ja louhikkoisiksi.  

Kun vuori-loppuisten nimien tarkoitteita ei luonnehdita paikan lajiltaan vuoriksi eikä kallioksi, 

ne luonnehditaan useimmiten mäiksi. Aineistossa on pelkän mäki-appellatiivin lisäksi seuraavia ilma-

uksia: kallioinen mäki; kallioinen, metsää kasvava mäki; laaja metsäinen mäki; metsäinen mäki; kor-

kea kallioinen mäki, kasvanut leppää; metsäinen mäki, jossa useita hautoja; mäki, jolla kolmiomittaus-

torni. Näistä kallioinen mäki ja metsäinen mäki ovat tavallisimmat, ja ne ilmaukset joissa metsäisyys tai 

kallioisuus mainitaan muuten, muistuttavat lähinnä kallioiden luonnehdintoja. Muut luonnehdinnat ovat 

melko epätyypillisiä vuorille. Kerran vuori-loppuisen nimen tarkoite luonnehditaan harjanteeksi: Luu-

kolanvuori on pitkä kallioinen harjanne.  

Muutaman kerran subjektiivisessa luonnehdinnassa viitataan rajoiltaan epämääräiseen aluee-

seen: korkea kallioinen metsäalue; korkea kallioinen alue; korkea kallioinen mäkimaa; korkea kallioi-

nen alue, jossa yksi korkeampi huippu. Näissäkin luonnehdinnoissa alueen ylänköisyys on ilmeistä. Il-

man PA-sanaa tehty luonnehdinta nojaa tarkoitteen sijaintiin ja ympäristöön. Vuori-loppuisten nimien 

tarkoitteita luonnehditaan ilman PA-sanoja kaksi kertaa: Mittistenvuoren osa; Kyynymäen korkein koh-

ta. Nämä kohouman osaan viittaavat vuori-loppuisten nimien tarkoitteiden luonnehdinnat ovat sikäli 
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epätyypillisiä, että vuori mielletään useimmiten selvärajaiseksi ja ympäristöstään selkeästi erottuvaksi 

itsenäiseksi tarkoitteeksi (mm. Ruusunen 1992: 17). 

4.1.4. Ahde: merkitys ja määritelmät 

Nimiarkistossa ahde (ahre) on miltei yksinomaan ’tiessä oleva nousu, mäki’ tai vain ’maantien mäki’. 

Ahteen vastakohdaksi mainitaan ’myötämäki’ (NA), vaikka Suomen murteiden sanakirjan mukaan ah-

de voi olla yhtälailla ala- kuin ylämäkikin (SMSK). Suomen etymologisen sanakirjan mukaan appella-

tiivi ahde on johdettu todennäköisesti ahtaa-verbistä, ja appellatiivi ahde maantiemäen merkityksessä 

lienee syntynyt jonkinlainen merkityksen siirtymisen tai metaforan myötä (ks. tarkemmin luvussa 2.1).   

Nykysuomen sanakirjassa ahde saa merkityksen ’rinne, törmä, mäki’ (NS). Suomen murteiden 

sanakirjassa ahde saa ensimmäiseksi merkityksekseen ’maantiessä oleva mäki’ (SMSK). Tämä merki-

tys on tutkimusalueella poikkeukseton, ja Nimiarkistossa onkin paikkakunnalta esimerkki appellatiivin 

käytöstä: mukulat mulkkas (=kaatua) ahteesa. Lähes kaikki aineiston ahteet saavat tämän ’maantien 

mäki’ -merkityksen, joten ainakin subjektiivinen mielipide ahde-nimien paikan lajista on sama kuin 

sanakirjan objektiivisuutta tavoitteleva näkemys.  

Nimiarkistossa appellatiivi ahde saa myös merkityksen ’mäenrinne’, mutta vaikuttaa siltä, että 

tässäkin tapauksessa rinteessä mielletään olevan tienmaa tai kulkureitti (NA). Tutkimusalueella kahden 

ahteen luokittelut viittaavat tähän rinne-merkitykseen: Kyynymäenahde on määritelty vain mäeksi ja 

Pentinahde mäen rinteeksi. On kuitenkin todennäköistä, että näissäkin ahteissa on ollut jonkinlainen 

tienmaa. Voidaan siis sanoa, että appellatiivi ahde viittaa Tyrväällä ainoastaan mäkeen tienmaassa. 

Suomen murteiden sanakirjan mukaan ahde-sanalla on myös merkitys on ’joen törmä, äyräs’, joka vie-

lä ymmärretään laajemmin ’jokivarsimaaksi tai alavaksi rantaniityksi’ (SMSK). Nämä merkitykset ei-

vät kuitenkaan ole tutkimusalueen ahteille ominaisia. 

Appellatiiviin ahde on aineiston perusteella maankohoumannimen perusosana Tyrväällä yhtä 

yleinen kuin vuori (19 %). Tämä on hyvin poikkeavaa vertailukohteena oleviin paikkakuntiin verrattu-

na. Esimerkiksi Keuruulla ahde ei kuulu lainkaan maankohoumia luokitteleviin appellatiiveihin (Jaati-

nen 1993: 288–289). Asikkalassa ahde ei esiinny maankohoumannimen perusosana kertaakaan (Rekola 

2008: 62), ja Lammillakin vain yhden maankohouman perusosa on ahde (Rouvala 1992: 233). Tosin 

Rouvalan (1992: 236) mukaan appellatiivi ahde on Lammin seudulla yleisesti tunnettu ja käytetty, mut-

ta jostakin syystä appellatiivi ei esiinny aineiston kohoumannimien perusosana. Ahde-sanan levikki 

ulottuu Hämeessä etelään ja pohjoiseen (SMSK), joten verrokkeina olevat kaakkoishämäläiset pitäjät 

lienevät levikkialueen rajamaita. Myös Urjalassa ahde-appellatiivi on harvinainen, ja Käyhkö päätte-

leekin, että se on jo 1970-luvulla ollut väistymässä mäki-appellatiivin tieltä (Käyhkö 1974: 10–11). 
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Vertailupaikkakunnilla maantien mäkeen viitataan appellatiivilla mäki. Mäki-appellatiivin yleisin luon-

nehdinta Asikkalassa onkin juuri mäki tiessä. (Rekola 2008: 35). Jos Asikkalassa nämä maantiemäen 

merkityksen saavat mäet jätettäisiin omaksi ryhmäkseen, Asikkalassa olisi maantien mäkeä tarkoittavia 

mäkiä 94 kappaletta, mikä on vieläkin suhteessa paljon vähemmän kuin Tyrväällä (Rekola 2008: 35). 

Tämä tarkoittaa sitä, että Tyrväällä maantiemäkiä on jostain syystä nimetty paljon enemmän kuin 

Asikkalassa, tai sitten maantiemäkien nimet ovat Tyrväällä säilyneet paremmin. Säilymistä on kenties 

helpottanut juuri mäennimien leimallinen perusosa. Maantiemäkien nimet ovat katoamassa tarpeetto-

mina, sillä nykyään kaikki mäet sujuvat autolla ajaen yhtä helposti, eikä matkaa tarvitse jaksamisen ja 

ajankulun takia enää jaksottaa kuten ennen. 

Ahde-loppuisten nimien tarkoitteista yli 97 % on paikan lajiltaan subjektiivisesti määritelty. 

Näistä kaksi tarkoittanee mäenrinnettä yleensä ja kaikki loput kulkuväylän mäkeä. Tarkoitteen paikan 

laji on siis lähestulkoon sama kaikilla ahde-loppuisilla nimillä. Nimenkäyttäjäyhteisö näyttää käsittä-

vän ahteet suunnilleen samanlaisiksi kuin nimenantajayhteisö, mutta vaikka lähes kaikissa luonnehdin-

noissa viitataan samantyyppiseen tarkoitteeseen, ovat luonnehdinnat yllättävän erilaisia. Jopa paikan 

lajia ilmaistaan useilla eri appellatiiveilla (ahde, mäki, maantiemäki, nousu), ja nämä appellatiivit voi-

vat olla sekä yksikössä että monikossa. Appellatiivi nousu viittaa siihen, että maantien mäki hahmote-

taan nimenomaan ylämäeksi. Tämä on kiinnostavaa, sillä todellisuudessahan jokainen maantien mäki 

on sekä ylämäki että alamäki riippuen siitä kumpaan suuntaan ollaan menossa. Silti myös nimiarkistos-

sa ahteen vastakohdaksi mainitaan myötämäki (NA). Ilmeisesti nimenkäyttäjäyhteisössä ylämäki on 

ollut kulkemisen kannalta merkityksellisempi. Tämä onkin ymmärrettävää, kun tie on saattanut olla 

liukas tai muuten heikkokuntoinen, ja jalan ja hevosella on kuljetettu painavia kuormia. Ylämäki on 

ollut mieleen jäävä koettelemus, kun taas alamäki on mennyt niin sanotusti omalla painollaan. 

Maantiemäkiä luokittelevat appellatiivit saavat ympärilleen täydennyksiä, jotka luonnehtivat 

paikkaa tarkemmin. Täydennysten muuttujina ovat lähinnä mäessä olevan kulkuväylän sijainti, koko 

(polku, kärrytie, maantie) ja käyttötarkoitus (talvitie, metsätie) sekä tienmaan jyrkkyys ja pituus. 

Useimmiten määrittely luonnehtii vain paikan lajin. Ilmauksissa ei voi katsoa olevan juurikaan lisätie-

toa sijainnista, koska kysymyksessä on aina nimenomaan tiessä oleva mäki. Paikan lajin luonnehdin-

nasta selviää sen sijaan usein myös tien tyyppi, joka taas puolestaan usein sisältää viittauksen tien ko-

koon tai käyttötarkoitukseen: ahde maantiessä; ahde tiessä; tiessä oleva ahde; kylätien nousu; pelto-

tien nousu; metsätiessä oleva nousu; kärrytien mäki; kärrytiessä oleva mäki; maantiemäet (3); maan-

tiemäki (8); maantien mäki (41); maantien nousu (2); maantiessä oleva nousu (6); mäen rinne; mäki 

(2); mäki kylätiessä; mäki maantiessä (2); mäki tiellä; mäki tiessä (2); nousu maantiessä (10); nousu 

tiessä (11); nousut maantiessä; polussa oleva nousu; tiessä oleva mäki (7); tiessä oleva nousu (24). 
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Yleisin luonnehdinta on maantien mäki -tyyppinen ilmaus, ja paljon on myös tiessä oleva nousu -

tyyppisiä luonnehdintoja. 

 Toisinaan luonnehdinnalla kerrotaan jotakin tarkoitteen koosta tai jyrkkyydestä: jyrkkä mäki; 

jyrkkä mäki tiessä (2); jyrkkä nousu maantiessä (3); korkea mäki tiessä; maantiemäki, jyrkkä; maan-

tiessä oleva suuri, jyrkkä mäki; pieni mäki; pieni mäki tiessä; suuri nousu tiessä; tiessä oleva nousu, 

raskas juosta; tiessä oleva suuri nousu (2). Koska on kysymys maantiemäistä, ’suuri nousu’ tarkoitta-

nee joko pitkää tai jyrkkää nousua. Olen tulkinnut myös määritelmän raskas juosta viittaavan joko 

jyrkkään tai pitkään tarkoitteeseen, vaikka ylämäen nousemisen raskaus onkin subjektiivinen kokemus. 

Vaikuttaa siltä, että kokoon viittaavia määritelmiä käytetään enimmäkseen vain kookkaiden tarkoittei-

den kohdalla, koska suuruuteen viittaavia määritelmiä on enemmän kuin pienuuteen viittaavia.   

 Joskus ahde-loppuisten nimien tarkoite luonnehditaan sen sijainnin perusteella: maantien mäki 

Halmeen kohdalla kylätiellä; maantien mäki Hamppulan pellon kohdalla; maantien mäki Kankaan-

päästä Haavistoon johtavalla kärrytiellä; maantiessä oleva nousu Mustanojanharjulla; Murtoonmaan-

tiessä oleva nousu; mäki Kangastiellä; mäki Narvantiellä; mäkipaikat Kimpanpääntiessä Alhonhaan 

itälaidalla; risteyksestä alkava maantien mäki Narvantiellä; Talvitiessä oleva pieni nousu. Monesti 

maantien mäet nimetään sen paikan mukaan, jonka kohdalla ylämäki tai alamäki on ja usein tämä nimi-

idea on tienvarren asumus. Nimilippujen luonnehtivissa määritelmissä on kuitenkin hyvin harvoin viit-

tauksia näihin asumuksiin, vaikka seliteosassa myöhemmin viitattaisiin näihin nimen alkuperästä ker-

rottaessa. 

 Subjektiivisessa luonnehdinnassa saatetaan kuvailla myös tarkoitteen suhdetta ympäristöönsä, 

tarkoitteen erityistä ominaisuutta tai paikalla olevaa: kaksi lähekkäistä nousua tiessä; toisiaan lähellä 

olevat nousut maantiessä; laskeutuva metsätie; nousu hävinneessä metsäpolussa (2); maantiemäen 

osa; tien osa Tornimäessä (2); tiessä oleva kohta Mansikkamäestä; maantiemäki, jonka molemmilla 

puolin metsää (2); nousu maantiessä, kasvanut lehmuksia. 

 Kaiken kaikkiaan ahde-perusosa vaikuttaa sikäli ainutlaatuiselta, että Tyrväällä maantien mä-

keen on ainakin vielä 1980-luvulla viitattu yksinomaan tällä appellatiivilla. Toisaalta appellatiivilla ah-

de ei ole viitattu mihinkään muuhun kuin maantiemäkeen. Olisi kiinnostavaa tutkia muuttuuko käytän-

tö. Paikallistuntemuksen perusteella oletan, että mäki-appellatiivi on syrjäyttämässä perinteisen ahteen 

myös Tyrvään alueella. Lisäksi yhä harvempi maantien mäki saa ylipäänsä mitään nimeä. 

4.1.5. Harvinaiset perusosat: merkitykset ja määritelmät 

Muita paikkoja luokittelevia appellatiiveja kuin mäki, kallio, vuori ja ahde on Tyrvään maanko-

houmannimissä vain muutama. Näihin edellä mainittuihin yleisiin perusosiin verrattuna harvinaisia 
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PA-sanoja on erittäin vähän: vain kolmisen prosenttia kaikista perusosina esiintyvistä PA-sanoista. 

Kaaviosta 3 ilmenee, kuinka tämä marginaalinen kolmen prosentin osuus jakautuu harvinaisten perus-

osien kesken. 

 
Kaavio 3. Appellatiivit kangas, harju, riutta, kukkula, rinta, töyry, selkä, pättärä, töppärä, töykkä ja töykky kattavat 

yhteensä noin 3 % kaikista Tyrvään maankohoumannimien perusosista. 

 
Kangas. Kangas-appellatiivilla tarkoitetaan ’kuivaa metsämaata, jonka kivennäisaines on kangastur-

peen peittämä ja jonka pääasiallisena pintakasvillisuutena ovat sammalet tai jäkälät sekä varpukasvit’ ja 

’kanervaista hiekkaperäistä metsämaata’. Lisäksi appellatiivia todetaan käytettävän usein myös ’kovista 

maista soiden vastakohtana’. (NS.) Suomen murteiden sanakirjassa appellatiivi kangas saa samat mää-

ritelmät: ensimmäinen merkitys on ’kuiva, hiekkavaltainen, verraten tasainen tai harjumainen alue, joka 

kasvaa etupäässä mäntyä tai on puuton’. Kangas-appellatiivin rinnalle tähän merkitykseen mainitaan 

appellatiivi kangasmaa. Toinen kankaan merkitys on ’kova maa veden tai upottavan maan vastakohta-

na, maankamara, tanner’. (SMSK.) Nimiarkistossa kangas-appellatiivin todetaan tarkoittavan ’kuivaa 

metsämaata’, ’kangasmaata’, ’kangasmaata metsällä’, ’yleensä kuivaa aluetta’ sekä ’kuivahkoa hiekka-

pohjaista maastotyyppiä’. Lisäksi kankaasta kerrotaan, että sen ’valtapuulajina on mänty’ ja että kangas 

voi olla ’metsän lisäksi myös kangasmaalla kulkeva tie’. (NA.) 

Matti Vilppula (1983: 77) on todennut kankaan kuvaavan kuivaa, hiekkaperäistä maastoaluetta. 

Hän on myös esittänyt, että kangas on suomen murteissa nummen synonyymi. Vilppula päätyy num-

men semantiikkaa tutkiessaan myös määrittelemään nummen muun muassa tasaiseksi tai ympäristöään 

ylempänä olevaksi ja usein harjumaiseksi alueeksi (1983: 77). Tämän perusteella samaa määritelmää 

voisi soveltaa myös nummen kanssa synonyymiseen kankaaseen. Tyrvää on tässä Vilppulan esityksessä 
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selkeästi kankaan esiintymisalueella, ja kangas esiintyykin alueella sekä appellatiivina että proprina. 

(Vilppula 1983: 60–62.)  

Kaikki määritelmät siis ovat yhteneväisiä: kankaan tarkoite on kohoavalla maalla, tulkinnasta 

riippuen kangas voi viitata joko harjumaiseen tai ylänköiseen alueeseen. Näiden ryhmien suhde on 

kiinteä, koska kummatkin sijaitsevat poikkeuksetta nousevalla maalla. Usein harjut ovat selvärajaisia 

maankohoumia, kun taas ylängöt ovat mieluummin yksittäisiä maankohoumia laajempia alueita. Koska 

tässä tutkimuksessa maankohoumaksi on hyväksytty vain sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti ym-

päristöstään erottuvat maankohoumat, suuri osa kangas-nimistä on jäänyt aineiston ulkopuolelle. Nämä 

ulkopuolelle jääneet kangas-nimien ylänkö-tyyppiset tarkoitteet toteuttavat useimmiten kankaan merki-

tystä suon vastakohtana ja kangasmetsänä. Aineistoon otettujen kangas-appellatiivien merkitys näyttäi-

si olevan lähellä Vilppulan mainitsemaa harju-appellatiivin merkitystä (ks. s.9–10).  

Paikkaa luokitteleva appellatiivi kangas on perusosana vain kahdeksalla (0,9 %) kohoumanni-

mellä. Kiviniemen (1990: 108) yleisimpien perusosien listalla kangas on melko yleinen, sillä on 

enemmän esiintymiä kuin vaikkapa järvellä tai joella. Tämä johtunee kuitenkin kangas-appellatiivin 

laajasta käytöstä metsien ja maiden nimissä, eivätkä luvut ole siten vertailukelpoisia tässä tutkielmassa. 

Sen sijaan Urjalassa kankaita on peräti 46 kappaletta (noin 6 %), ja kangas on näin ollen neljänneksi 

yleisin maankohouman nimen perusosa Urjalassa. On kuitenkin huomattava, että Käyhkö on hyväksy-

nyt aineistoonsa kaikki sellaisetkin maankohoumannimet, jotka Nimiarkistossa on selitetty kankaiksi. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Urjalan kankaat eivät välttämättä ole varsinaisia maankohoumia, vaan 

pelkkiä ylänköalueita. (Käyhkö 1974: 18.) Kangas-appellatiivin problematiikkaa on pohtinut myös 

Rouvala (1992: 7, 235), joka on todennut Lammin kankailla olevan myös maankohouman ominaisuuk-

sia. Lammilla kankaita on seitsemän kappaletta (Rouvala 1992: 233). Asikkalassa ja Keuruulla kankai-

ta ei ole lainkaan (Rekola 2008: 62, Jaatinen 1993: 288–289). Näihin tutkimuksiin verrattuna Tyrväällä 

on kankaita jopa odotettua enemmän. Tämä voi johtua siitä, että kangas kantaa harjun merkitystä aina-

kin joissakin tapauksissa (ks. s.41–42). Toisaalta taas kaikilla verrokkipaikkakunnilla kangas-

appellatiivia ei kenties ole mielletty maankohoumaa tarkoittavaksi PA-sanaksi. 

Kankaista suurin osa (6/8) on luonnehdittu jollakin PA-sanalla. Luonnehdinnat poikkeavat toi-

sistaan niin paljon, ettei kangas-loppuisten nimien tarkoitteiden voi niiden perusteella todeta juuri muu-

ta kuin olevan maankohouma. Kolme luonnehdintaa tukee kangas-appellatiivin harju-merkitystä: har-

ju; harjumaa; kangasmaa, hiekkainen. Kaksi luonnehdintaa toteaa tarkoitteen lakonisesti mäeksi: mäki; 

metsäinen mäki. Kangas-loppuiselle nimelle epätyypillisen luonnehdinnan saa Ohrankangas-niminen 

kohouma, jonka rinnakkaisnimet ovat Sileäkallio ja Ohrankankaanvuori. Tätä kohoumaa luonnehdi-

taan näin: hyvin jyrkkäreunainen ja korkea kallio. Tämän kohoumannimen kohdalla on voinut tapahtua 
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merkityksen siirtyminen esimerkiksi siten, että metsäalueen nimi on alkanut tarkoittaa vain metsässä 

olevaa kohoumaa. Tämäntyyppiseen merkityksen siirtymiseen viittaavat myös vuori- ja kallio-

perusosaiset rinnakkaisnimet, jotka viittaavat yksiselitteisesti vain kohoumaan. 

 

Harju. Harju-appellatiivin tarkoite määritellään: ’pitkänomaiseksi maanpinnan kohoamaksi’ joka 

maantieteellisesti on syntynyt ’jääkaudella maajään sulavesivirtojen kuljettamasta sorasta ja hiekasta’ 

(NS). Nimiarkisto määrittelee harjun seuraavasti: ’pieni maankohouma, harjanne’ tai ’yleensä muodol-

taan pitkänomainen, santamaasta muodostunut mäki’ (NA). Ruusunen (1992: 58) on päätynyt Kangas-

alan harjuja tutkiessaan tulokseen, jonka mukaan harjut erottaa muiden PA-sanojen tarkoitteista jono-

mainen muoto, huomattava koko ja sora- tai hiekkapohjainen maaperä. Oman aineistonsa valossa Ruu-

sunen (1992: 62) on olettanut, että harjujen tarkoitteissa maaperän sorapohjaisuus voi olla jopa tarkoit-

teen pitkämäisyyttä olennaisempi piirre. Käyhkö (1974: 11–12) puolestaan on omassa tutkielmassaan 

todennut harjun olevan Urjalassa pitkä, korkea ja sorapohjainen selänne, joka kasvaa mäntyä. Myös 

Asikkalassa soraisiksi tai hiekkaisiksi mielletyt tarkoitteet on nimetty usein harju-loppuisella nimellä 

(Rekola 2008: 57). Tyrväällä harjun määritelmä myötäilee pitkälti edellä mainittuja, mutta tarkoitteen 

suuri koko ei ole tutkimusalueen harjuille leimallista.  

Harju-loppuisten nimien tarkoitteista kaikki on myös määritelty harjuksi. Luonnehdinta on teh-

ty joko pelkällä harju-appellatiivilla tai siihen lisätyillä täsmennyksillä: harju; hiekkaharju; pieni harju 

tai harju, nyt jo lähes hävitetty ja mäntymetsää kasvava harju. Harjujen määritelmissä kasvillisuus 

mainitaan erikseen vain kerran, mutta koska kaikki harjut ovat tarkoitteiltaan perinteisiä hiekkaharjuja, 

niiden metsätyyppi on ilman mainintaakin todennäköisesti kuivaa kangasta, jonka valtapuulaji on män-

ty. Useimmat aineiston harjujen tarkoitteista ovat nykyisin asutuksen ja viljelyksen peitossa.  

Näyttäisi siltä että tutkimusalueella harju-appellatiivilla voidaan viitata vain sellaiseen maanko-

houmaan, joka täyttää harju-appellatiivin sanakirjamääritelmän. Tämä lienee muuallakin yleistä, sillä 

esimerkiksi Ruususen (1992: 54) mukaan harjulla ei ole samalla tavalla liukuvarajaista merkityskenttää 

kuin vaikkapa vuorella tai mäellä. 

Aineistossa on vain viisi harjua, joka on vain 0,6 % kaikista perusosista. Kiviniemen listoilla-

kin harju on pienifrekvenssisten PA-sanojen ryhmässä, mutta kuitenkin maankohoumannimien perus-

osista se on neljän yleisimmän joukossa mäen, kallion ja vuoren kanssa. Asikkalassa harju on neljän-

neksi yleisin perusosa, ja harjuja on siellä saman verran kuin muita harvinaisempia perusosia Tyrväällä 

yhteensä eli noin 3 % kaikista perusosista (Rekola 2008: 32). Urjalassa puolestaan harjuja on suhteessa 

saman verran kuin Asikkalassa, mutta harju on siellä vasta viidenneksi yleisin maankohoumia luokitte-

leva PA-sana (Käyhkö 1974: 18). Lammilla harjuja on vähän, mutta niitä on kuitenkin jopa enemmän 
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kuin vuoria (Rouvala 1992: 233). Keuruullakin harju on jokseenkin yleinen (4,5 %) maankohouman-

nimen perusosa, vaikka sen osuus vaikkapa mäkiin verrattuna on vähäinen (Jaatinen 1993: 288–289). 

Näyttää siltä, että Tyrväällä harju-perusosaisia kohoumannimiä on poikkeuksellisen vähän. 

Harjun harvinaisuutta Tyrväällä voi tarkoitetodellisuuden luonteen lisäksi osittain selittää kan-

gas-appellatiivin käyttäminen harjun sijasta (ks. edellä). Tätä ajatusta tukee myös Unto Salon (2004: 

19) kuvaus alueen harjuista Sastamalan historiassa. Salon mukaan alueen huomattavin harjumuodos-

tuma on *Hiidenkangas, joka ”kulkee Tyrvääseen itäkaakosta ja suuntautuu Kiikan halki länsiluotee-

seen”. Salon mainitsemat harjun osat ovat kangas-nimisiä. Onkin kiinnostavaa, että Salo mainitsee 

erään harjun osan nimeksi *Rukkonkankaan, kun taas NA:ssa saman tarkoitteen nimeksi on kirjattu 

Rukkonharju. (Salo 2004: 19.) Kangas- ja harju-perusosat näyttäisivät ainakin joskus olleen rinnakkai-

sessa käytössä. Myös Antero Vareliuksen Tyrvään pitäjänkertomukseen kirjoittamassa selostuksessa 

paikkakunnan pinnanmuodoista mainitaan, että Tyrvään aluetta halkoo vain yksi kookas harju, jolle on 

annettu eri paikoissa eri nimiä. Vareliuksenkin mainitsemat harjun osien nimet ovat kaikki kangas-

loppuisia. (Varelius 1991 [1855]: 11.) Vaikka Varelius ja Salo mainitsevat molemmat tämän tutkimus-

aluetta halkovan harjun olevan Tyrväällä ainoa laatuaan, Nimiarkistoon kukaan ei ole tallentanut tämän 

kokonaisuuden nimeä. Muun muassa Ruusunen (1992: 55–56) on tutkielmassaan otaksunut, että harju-

ja nimetään tyypillisesti osa kerrallaan, koska nimenkäyttäjän on hankala hahmottaa laajoja tarkoitteita 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin lienee Tyrväälläkin, ja tämä vaikuttanee myös siihen, että harjujen kes-

kimääräinen koko jää näennäisen pieneksi. Myös Urjalassa harju-loppuisilla maankohoumannimillä on 

kangas-loppuisia rinnakkaisnimiä, ja Käyhkö toteaa, ettei harjun ja kankaan samaistaminen tunnu ou-

dolta toisin kuin vaikkapa harjun ja kallion. (Käyhkö 1974: 12). 

 

Riutta. Appellatiivi riutta on mielenkiintoinen tapaus maankohoumannimen perusosana. Sanakirjassa 

se määritellään kahdella tavalla: 1) vähän tai ei ollenkaan veden pinnan yläpuolelle kohoava pitkähkö 

hiekka-, kallio- tai korallikari, tai 2) korkea, äkkijyrkkä, usein etelänpuoleinen vuorenrinne Laatokan 

Karjalassa, Lapissa tai Kuusamossa (NS). Kiviniemi (1990: 68) on maininnut riutan ensisijaisesti 

maankohoumaa tarkoittavien PA-sanojen listalla, mutta tämä luokittelu saattaa perustua appellatiivin 2-

määritelmään, jota taas on kyseenalaista käyttää tutkimusalueella, Lounais-Pirkanmaalla. Toisaalta Ki-

viniemi (1990: 70) on luokitellut riutan myös kivikkoa ja louhikkoa tarkoittavien nimien joukkoon. 

Tutkimusalueen murteessa appellatiivi riutta saa muun muassa merkityksen ’kivi-, olki- tai muu sellai-

nen kasa, kasauma’ (NA). Nimiarkistossa on myös esimerkkejä appellatiivin käytöstä: ”kauheen epäta-

sanev vuari” ja ”kylä tääläpäin sanotaan riuttaks semmosta issoo kiviläjjää, johon on kiviä koottu --”. 

(NA.) Riutan tulkitseminen maankohoumaksi nojaa pitkälti juuri näihin Nimiarkiston esimerkkeihin ja 



 

 

43 

riutta-nimien tapauskohtaisiin määritelmiin. Lisäksi riutta-nimien tarkoitteilla on peruskartan mukaan 

maankohoumaan liitettäviä topografisia piirteitä.  

Tyrväällä on vain neljä riutta-perusosaista kohoumaa. Näistä kahden todetaan olevan ’kallio-

louhikko’, yhden ’kallio’ ja yhden ’metsäinen mäki’ (NA). Kalliolouhikoiksi määritellyistä toista ei 

pysty enää paikantamaan, ja toisen tarkoitteessa on avokalliota ja louhikkoa. Sekä kallioksi että metsäi-

seksi mäeksi määritellyissä tarkoitteissa on molemmissa louhikkoa. Ainakin louhikkoisuus lienee siis 

riutta-appellatiivien tarkoitteille ominaista Tyrväällä. Kiviniemen yleisten perusosien luetteloon riutta 

ei mahdu. Se ei myöskään kuulu maankohoumannimiä luokitteleviin PA-sanoihin Asikkalassa, Lam-

milla eikä Keuruulla (Rekola 2008: 62, Rouvala 1992: 233, Jaatinen 1993: 288–289).  

 

Kukkula. Appellatiivin kukkula tarkoite on ’ympäristöstään selvästi erottuva jyrkähkö mäki; mäen tai 

vuoren laki’. Lisäksi se on ’maantieteellisesti 10–25 metriä korkea’. (NS.) Määritelmä muistuttaa siis 

paljon mäen määritelmää.  

 Tyrväällä on kolme kukkula-perusosaista kohoumaa (Mattilankukkula, Kykkylänkukkula ja Pa-

takukkula). Näistä kaksi ensimmäistä luokitellaan ’kallioiksi’ (NA). Kykkylänkukkulalla on lisäksi rin-

nakkaisnimi Kykkylänvuori. Kykkylänkukkulan mainitaan sijaitsevan Kykkylä-nimisessä metsässä. Ki-

viniemi (1990: 68) on luetellut appellatiivin kykkylä sellaisten maankohoumaa merkitsevien sanojen 

joukossa, jotka ovat usein johdoksia, muiden nimitysten äännevariantteja tai niiden kontaminaatiomuo-

toja. Kykkylänkukkula saattaa olla epeksegeettinen nimi (ks. epeksegeettinen nimi luvussa 4.2). Mikäli 

metsän kohoumaa on kutsuttu joskus topografitermillä kykkylä, nimiryväs on voinut syntyä seuraavasti: 

kykkylä-appellatiivin merkityksen hämärtyessä nimen tarkoitteen ala on laajentunut, ja *Kykkyläksi on 

alettu kutsua koko metsää. Samalla kohoumalle on tarvittu oma, selventävä nimi, ja on syntynyt epek-

segeettinen Kykkylänkukkula. Nimiarkiston tietojen mukaan Kykkylänkukkula-nimessä on myös sana-

leikin makua (NA). Epeksegeesiselitys pätisi myös Kykkylänvuori-rinnakkaisnimeen.  

 Asikkalassa kukkula-perusosa on viidellä maankohoumanimellä (Rekola 2008: 62) ja Keruulla 

neljällä (Jaatinen 1993: 288). Lammilla kukkula ei esiinny maankohoumannimen perusosana (Rouvala 

1992: 233). Appellatiivi kukkula näyttäisikin olevan melko harvinainen maankohoumannimen perusosa 

kaikilla tarkastelluilla alueilla. 

 

Töyry, töykky, töykkä, pättärä, töppärä. Töyry tarkoittaa sanakirjan mukaan ’kumpua, kumparetta, 

kunnasta’ (NS). Nimiarkisto määrittelee töyryn ’pieneksi mäennyppyläksi’, mäen kumpareeksi’, ’ko-

houmaksi maastossa’, ’pieneksi mäeksi’, ’kummuksi’ ja ’kumpareeksi’ sekä ’rinteeksi’ (NA). Myös 

töykkä ja töykky ovat Kiviniemen (1990: 68) mukaan vain maankohoumaa tarkoittavia ja suppeamerki-
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tyksisiä appellatiiveja. Töykkä määritellään Nimiarkistossa ’pieneksi kumpareeksi’ ja ’mäennyppyläk-

si’ (NA) ja töykky lienee merkitykseltään täysin sama. Sen sijaan sekä töppärä että pättärä lukeutuvat 

Kiviniemen listalla samaan luokkaan kuin kykkylä (ks. edellä), ne ovat siis vain maankohumaan viit-

taavia, mutta harvalevikkisiä sanoja, jotka on usein johdettu tai muuten muokattu suppeamerkityksisis-

tä nimityksistä (1990: 68–69).  

 Aineiston kahdesta töyry-nimestä Päkintöyry on ’kivikkoinen kumpare’ ja Riihitöyry ’mäki’ 

(NA). Kaakkois-Hämeessä töyry vaikuttaa selvästi yleisemmältä perusosalta kuin Tyrväällä: Asikkalas-

sa töyry on 12 nimen perusosana ja Lammillakin kahdeksan. Lisäksi Lammilla on kolme töyräs-

loppuista nimeä. (Rekola 2008: 62 ja Rouvala 1992: 233.) Keski-Suomen Keuruulla töyry on kolmen 

maankohoumannimen perusosana (Jaatinen 1993: 289). Tyrvään Päkintöyryn rinnakkaisnimi on ainoan 

töykky-appellatiivin sisältävä nimi Päkintöykky. Töykkä-nimiä on myös yksi (Passintöykkä). Sillä viita-

taan Passinmäen jyrkimpään kohtaan (NA). Nimien vaihtelu viittaa siihen, että nimenkäyttäjäyhteisölle 

on toisinaan tärkeintä nimi-idean ilmaisu, ei nimen muoto (mm. Mallat 2007: 154).  

Töppärä- ja pättärä-appellatiiveja on aineiston nimissä kumpiakin yksi. Haronojantöppärän 

tarkoite määritellään ’kumpareeksi’ ja Vänninpättärän tarkoite ’mäeksi’ (NA). Pättärä on Nimiarkis-

tossa ’korkeahko ja melko jyrkkä mäki tai syvän kuopan reuna’ tai ’pieni kumpare, maan kohoama’. 

Töppärä puolestaan on ’kumpu’, ’kumpare’, ’pieni mäki’ tai ’pieni mäentörmä’. (NA.) Kuvaavaa näille 

harvalevikkisille maastoappellatiiveille on se, ettei nimen muodolla tunnu olevan suurta merkitystä 

kunhan idea pienestä koosta ja olemuksesta maankohoumana tulee esiin: ”…pättärä om piäni kumpu 

taikka mäki…kylä (kyllä) niitä on tua mäesä…kaikemmoisia pättäröitä…” (NA). 

 

Rinta. Rinta maastoappellatiivina on rinta-appellatiivin laajentunutta käyttöä, ja siinä käytössä appella-

tiivi on merkityksessä ’rinne’ (NS). Kyseessä on siis metafora, jonka merkitys paikannimikontekstissa 

on kuitenkin hyvin vakiintunut. Tutkimusalueen murteessa appellatiivi rinta on ’rinne, viettävä maa’, 

’päin päivää viettävä maa’ tai ’kohoava maa’ (NA). Kiviniemi (1990: 69) on maininnut rinnan maan-

pinnan nousuihin ja laskuihin viittaavana sanana. Appellatiivi rinta viittaa siis kohouman osaan meta-

forisesti mutta ensisijaisesti. Aineistossa on vain kolme rinta-appellatiivista perusosaa (Kiahonrinta, 

Kalliomäenrinta, Kallioistenrinta). Näistä kaksi jälkimmäistä viittaa samaan tarkoitteeseen, joka keruu-

lipussa määritellään ’rinteeksi’ (NA). Kiahonrinnan tarkoitteeksi on kirjattu ’metsänrinne’ (NA). 

 Asikkalassa ei rinta ole yhdenkään maankohoumannimen perusosa, mutta lähes synonyyminen 

rinne esiintyy kaksi kertaa. Lammilla rinta-appellatiivi on kerran maankohoumannimen perusosana ja 

rinne kerran (Rouvala 1992: 233). Keuruulla rinta ei esiinny maankohoumannimen perusosana eikä 

siellä ole yhtään rinne-appellatiiviinkaan päättyvää maankohoumannimeä (Jaatinen 1993: 288–289).  
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Selkä. Yhden aineiston harju-nimen rinnakkaisnimenä on selkä-perusosainen nimi: Satakunnanselkä. 

Selkä on tyypillinen nimenomaan harjun nimenä, koska sen metaforisuus perustunee ennen kaikkea 

pitkämäiseen muotoon. Nykysuomen sanakirjassa selkä saakin merkityksen ’pitkä ja usein loiva maan-

kohouma, selänne’.  Selänne puolestaan on ’pitkä ja kapea maan kohoama, joka on verrattavissa har-

juun’. (NS.) Kiviniemi (1990: 68) onkin luokitellut selän suppeasti maankohoumaa tarkoittavaksi PA-

sanaksi. Appellatiivin selkä voikin tulkita samalla tavalla kuin appellatiivin rinta, vakiintuneeksi meta-

foraksi.  

 Appellatiivi selkä esiintyy maankohoumannimen perusosana kerran myös Asikkalassa (Rekola 

2008: 62), mutta Lammilla se ei esiinny maankohoumannimen perusosana kertaakaan (Rouvala 1992: 

233). Onkin mielenkiintoista, ettei näillä alueilla, joilla harju-perusosa on melko yleinen, ole enempää 

selkä-loppuisia nimiä. Keuruulla on yksi selkä-loppuinen maankohoumannimi, mutta tekijä lienee tul-

kinnut sen syntaktis-semanttisesti yksiosaiseksi (Jaatinen 1993: 288).  

4.2. Yhdistämättömät nimet 

Yhdistämättömät nimet ovat nimiä, joilla on vain yksi nimenosa (ks. luvussa 3.2). Nimistöntutkimuk-

sessa on todettu, että nämä yhdistämättömien nimien ainoa nimenosa on perusosa (mm. Ainiala et al. 

2008: 99). Tässä tutkielmassa tarkastelen näitä yksiosaisia nimiä kuitenkin ikään kuin perusosattomina, 

sillä useimpien nimikomponenttien pitäminen perusosana PA-sanojen tapaan tuntuu mahdottomalta. 

Tutkimuskysymysteni kannalta nämä marginaaliset, kenties jopa satunnaismuodosteet eivät ole ratkai-

sevassa asemassa, sillä yhdistämättömiä nimiä on aineistossa vain 75 kappaletta (7,7 %). Myös mah-

dolliset suffiksinimet (3 kappaletta) sisältyvät tähän ryhmään, mutta niitä on käsitelty tarkemmin jo lu-

vussa 3.2. 

Kaikki nimet eivät suinkaan ole sanasemanttisesti läpinäkyviä (Riihimäki), eikä niitä voi ryhmi-

tellä ilman perinpohjaista taustoitusta. Erityisesti leksikaalisesti yksiosaisten nimien kohdalla lä-

pinäkymättömyys aiheuttaa tulkintavaikeuksia (Kaarnu, Tömyri, Tiipetti), kun niin sanottua kirjaimel-

lista tulkintaa ei voi tehdä (vrt. Pyykkikallio). Leksikaalisesti kaksiosaisissakin nimissä voi kuitenkin 

ilmetä tulkintavaikeuksia, koska sanasemanttisesti selkeä nimi (Riihimäki) saattaa olla lausesemantti-

sesti läpinäkymätön (Onko Riihimäki ’mäki, jolla on riihi’, ’mäki riihelle vievän tien vieressä’ vai esim. 

’asumus Riihimäki-nimisen mäen vieressä’?). Väärintulkitsemisen vaara on suuri myös silloin, kun ni-

men perusosa ei viittaa ensisijaisesti maankohoumaan, vaikka nimen tarkoite vaikuttaisi maankohou-

malta (Suosaari, Viukonhaka). Kaikki tässä tutkielmassa tehdyt tulkinnat nojaavat nimiarkiston tietoi-

hin nimen taustasta. 
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Yhdistämättömiä nimiä (syntaktisesti yksiosaisia ja leksikaalisesti joko yksi- tai kaksiosaisia) 

on hankala tyypitellä kattavasti, sillä lajittelu on tulkinnanvaraista ja mahdollisten luokkien rajat hämä-

rät. Yhdistämättömien nimien joukko on lisäksi hyvin heterogeeninen. Tässä luvussa esittelen kuiten-

kin joitakin tyyppejä, joita yhdistämättömien nimien aineistosta voi löytää.  

Syntaktis-semanttisesti yksiosainen nimi voi syntyä joko suoran tai epäsuoran nimeämisen tu-

loksena. Kun nimen ja paikan välillä on suora merkityssuhde, nimeäminen on suoraa. Suoran nimeämi-

sen tuloksena syntyy neljänlaisia nimiä: 1) liitynnäisiä, 2) täsmennettyjä nimiä, 3) nimiä, joissa on vain 

appellatiivi ja 4) nimiä, joissa on sekä appellatiivi tai propri että nimenmuodostussuffiksi. (Ainiala et 

al. 2008: 101–103.) Aineiston vähäisiä suffiksinimiä (Huittula, Pahilainen) olen käsitellyt jo edellä (ks. 

luvussa 3.2), joten en käy niitä enää tässä läpi. En myöskään erittele tarkemmin paikkojen sijaintiin pe-

rustuvia liitynnäisnimiä, koska tämä vaatisi sekä kantanimen että muiden nimirypään nimien selvittelyä 

ja etymologioihin perehtymistä. Totean vain, että tässäkin aineistossa lienee useita liitynnäisinä synty-

neitä kohoumannimiä. Liittynnäisnimi syntyy, kun taloudellisuutta tavoiteltaessa nimiä annetaan jo 

olemassa olevien nimien perusteella. Uusi liitynnäisnimi voi siten sisältää vanhan nimen kokonaan tai 

osittain (Rytijängänoja > Rytijängänharju/Rytiharju/Jängänharju). (Kiviniemi 1990: 124–125.) 

 Sen sijaan täsmennettyjä nimiä käsittelen tässä yhdistämättömien nimien yhteydessä, vaikka 

nämäkin nimet ovat eräänlaisia liitynnäisiä (Ainiala et al. 2008: 102). Täsmennetyissä nimissä on täy-

dennyksenä jokin täsmentävä lisä (Iso Kupulavuori Kupulavuoren lähellä, Peräseilimäki Seilimäki-

nimisen talon lähellä).  Näiden usein adjektiivisella täydennyksellä muodostettujen liitynnäisnimien voi 

katsoa vaikuttuneen selkeästi muista nimistä, vaikka nimenannon motivaatio jääkin epäselväksi ilman 

nimien etymologioiden selvittämistä. Täsmennettyjen nimien rakenne lähenee yhdysnimien rakennetta, 

mutta näiden uniikkien muodosteiden jälkikomponentit ovat pikemminkin ainutlaatuisia paikkasidon-

naisia nimiä kuin vertailukelpoisia maankohoumannimien perusosia.  

Pelkän appellatiivin sisältäviä nimiä on voitu alkaa käyttää paikanniminä silloin, kun paikka 

on ainoa lajissaan tai hyvin keskeinen (Kirkko, Harju, Tori16). Pelkän appellatiivin sisältävä nimi on 

voinut syntyä myös kaksiosaisesta nimestä rakennemuutoksen myötä (Hailuoto > Luoto17). (Ainiala et 

al. 2008: 101–103.) Tyrväällä tällaisia pelkän appellatiivin sisältämiä nimiä on muutamia. Osalle näistä 

propreista on tyypillistä se, että niillä on identtinen appellatiivinen vastine, homonyymi (Vastamäki – 

vastamäki). Appellatiiviset homonyymit ovat tavallisempia yhdistämättömissä kuin yhdysnimissä, ja 

koska kieli pyrkii taloudellisuuteen, myös paikannimet ovat niin lyhyitä kuin niiden yksilöivän funkti-

on kannalta on mahdollista (Kiviniemi 1990: 90).  

                                                 
16 Esimerkkinimet Ainiala et al. 2008: 103 
17 Esimerkkinimet Ainiala et al. 2008: 103 
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Koska nimien asiataustaa ei ole tässä yhteydessä selvitetty, ei pelkän appellatiivin sisältämien 

nimien syntytavasta voi sanoa mitään varmaa. Aineistossa lienee kuitenkin joitakin rakennemuutoksen 

takia yksiosaisiksi lyhentyneitä nimiä. Tällainen elliptinen nimi on syntynyt poiston kautta (Emman-

mäki > Emma, Himotunkallio > Himottu, Keppulinvuori > Keppuli) eli se on lyhentynyt yhdellä tai 

useammalla nimielementillä (NTT: 12). Tavallisesta yhdysnimestä on alettu käyttää lyhempää muotoa, 

usein pelkkää mieleenpainuvaa määriteosaa. Kiviniemen (1990: 104) mukaan ellipsi on tavallisin niissä 

nimissä, joiden määriteosa on sellaisenaankin helppo tulkita propriksi. Perusosan ellipsi on kuitenkin 

määriteosan ellipsiä tavallisempi (Ainiala et al. 2008: 111). Tämän takia osa pelkän topografitermin 

sisältävistä nimistä saattaa olla myös elliptisiä (Tölläs < *Pekantölläs). Nimessä perusosana olevan to-

pografitermin käyttö appellatiivina on voinut alueen puhekielessä vähentyä ja merkitys hämärtyä. Eri-

koinen appellatiivi on kuitenkin ollut helppo muistaa ja siten se on sopinut propriksi (Tölläs, Tömyri). 

Myös reduktiossa on kysymys ellipsistä. Reduktiossa tapahtuu nimen keskellä olevan elementin ellipsi 

(Tiilihaudanmäenahde > Tiilihaudanahde).  

Toisaalta taas osa aineiston yksiosaisista nimistä on voinut rakennemuutoksen takia pidentyä 

kaksiosaisiksi. Esimerkiksi elliptiseksi lyhentyneen nimen kehityksessä on myöhemmin voinut seurata 

myös epeksegeettinen selvennys (Tölläs > Tölläänmäki, Töykkäri > Töykkärinahde), joka on ellipsille 

ikään kuin päinvastainen ilmiö, mutta joka voi tapahtua silti täysin itsenäisestikin. Epeksegeesi on ni-

men rakenteellinen muuttuminen siten, että nimeen liittyy sekundaarina perusosana paikan lajia luon-

nehtiva appellatiivi (esim. Keidas > Keitaankanta, jolloin nimen merkitys on ”kannaksenkannas”). Ta-

vallisesti epeksegeesi tapahtuu alun perin yksiosaisissa tai yksiosaiseksi muuttuneessa tai sellaisiksi 

tajutuissa nimissä. (NTT: 13.) Epeksegeettinen voi olla esimerkiksi sellainen nimi, johon on lisätty tar-

koitetta selventävä perusosa alkuperäisen merkityksen hämärtymisen jälkeen. (Kiviniemi 1990: 102.)  

Elliptiseksi tai epeksegeettiseksi sopiva nimi voi kuitenkin olla myös primaari. Jonkinlaisen 

muutosilmiön todennäköisyyttä puolustaa kuitenkin juuri näiden nimien kohdalla useiden rinnakkais-

nimien olemassaolo. Nimenmuutoksen vaiheita ja suuntaa ei voi kuitenkaan osoittaa selvittämättä tar-

kemmin nimien taustaa. Myös eri nimityyppien vaihtumista toiseksi voisi kuvata lähinnä jatkumoksi, 

koska usein eri nimivariantit elävät ainakin jonkin aikaa rinnakkain.  

Usein tutkimusalueen pelkän appellatiivin sisältävät nimet ovat perusosanakin yleisesti tunnet-

tuja topografitermejä (Harju, Kallio) tai merkitykseltään nyt jo hämärtyneitä topografitermejä (Nupuri, 

Nykämö, Töykkäri). Kiviniemi (1990: 68) toteaa, että suuri osa maankohoumaa merkitsevistä sanoista 

on erilaisia johdoksia, muiden nimitysten monenkirjavia äännevariantteja tai niiden kontaminaatiomuo-

toja. Osa aineiston yhdistämättömistä topografitermeistä lienee edellä mainitun kaltaisia, nyt jo osin 
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hämärtyneitä appellatiiveja. Merkityksen hämärtymiseen viittaavat näiden nimien monet rinnakkaisni-

met. 

Kallio on luonnehdittu vain appellatiivilla ’kallio’ ja Harju appellatiivilla ’maaharjanne’. Ny-

kämön rinnakkaisnimi on Pikkuahde ja määritelmä ’mäki’.  Nykämö on Kiviniemen (1990: 68) mukaan 

maankohoumaa tarkoittava appellatiivi. Nupurin rinnakkaisnimi on Nupulanvuori ja määritelmä ’kal-

lio’. Tämä nimi on melko läpinäkymätön, lähinnä se muistuttaa nyppylä-appellatiivin variantteja. Töl-

läs, Tömyri ja Töykkäri lienevät deskriptiivisiä topografitermejä samaan tapaan kuin luvussa 4.1.5 mai-

nitut töyry, töykkä, -y, ja töppärä. Nimiarkistossa mainitaan myös samaan rypääseen sopiva appellatiivi 

töpäs, mutta yhtään tällaista lekseemiä aineiston kohoumannimiin ei sisälly. Kenties selitys tämän ja 

monen muun vastaavan puuttumiseen löytyy Nimiarkistosta: ”Ei nim piänellä töppäällä mittään nim-

mee o”. (NA.) Töllään rinnakkaisnimi on Tölläänmäki ja määritelmä ’mäki’. Tömyrin mainitaan tar-

koittavan ’ metsässä olevia pieniä mäennyppylöitä’. Töykkäri on ’pieni mäki tiessä’, ja niinpä sen rin-

nakkaisnimi onkin epeksegeettiseltä vaikuttava Töykkärinahde. (NA.) Aineiston kohoumanimi Vasta-

mäki on kyllä leksikaalisesti mäki-loppuinen yhdyssana, mutta tässä se tulkitaan syntaktisesti yksiosai-

seksi. Vastamäki-nimeä on keruulipun selitteessä kerrottu käytettävän erään talvitien noususta (NA). 

Nimi lienee siten käytössä ylämäen synonyymina. Tätä tulkintaa vahvistaa se, ettei vasta-appellatiivia 

käytetä paikkakunnan puheessa, eikä tämä vihta-sanan synonyymi sopisi asiayhteyteen muutenkaan. 

Nämä nimet pelkän appellatiivin sisältävät nimet muistuttavat yhdysnimien perusosina olevia PA-

sanoja, ja ne olisi voinut laskea myös perusosiksi. Tässä tutkielmassa nämä yhdistämättömät nimet on 

kuitenkin pidetty erillään, koska luokittelu ei ole luotettava ilman nimien taustojen selvittelyä, jota täs-

sä tutkielmassa ei ole tehty.  

Yhdistämättömiä nimiä syntyy myös epäsuoran nimeämisen kautta. Epäsuora nimeäminen on 

kysymyksessä silloin, kun nimen ja sen tarkoittaman paikan välinen merkityssuhde on epäsuora eli 

paikka on saanut nimensä assosiaatioiden kautta. Tällaiset assosiaatioiden pohjalta syntyneet nimet 

ovat metaforisia tai metonyymisiä, ja niitä voidaan kutsua myös assosiaationimiksi. Metaforiset nimet 

eli vertailunimet perustuvat yhtäläisyysassosiaatioon, ja ne ovat useimmiten nimenomaan yksiosaisia. 

(Ainiala et al. 2008: 103.) Tällaisia metaforisia nimiä lienee aineistossa muutamia, vaikkei niitä voi 

tulkita yksiselitteisesti ilman tarkempaa nimeämisperusteen selvittämistä.  Esimerkiksi Orvonperse-

niminen pieni kallio lienee kuitenkin metafora. Lähistöllä on toinen pieni kallio, jonka nimi on Perse-

kallio. Lapset ovat laskeneet siinä mäkeä. Nimet ovat selkeästi yhteydessä toisiinsa. Myös maanko-

houmannimi Kokkamo lienee metaforinen. Nimiarkistossa Kokkamo on ’harju, joka soranoton myötä 

on muuttunut vastakohdakseen: suureksi maakuopaksi’ (NA). Kokkamo on Tyrvään murteen sanakirjan 

mukaan ’vahinko, erehdys, kommellus, tapaturma’. Sanakirjassa Kokkamon mainitaan kuitenkin olevan 
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myös paikannimi.  (Ojansuu 2008: 360.) Onkin siten tulkinnanvaraista, tarkoittaako Kokkamo kuvain-

nollista vastoinkäymistä, ylämäkeä vai onko nimen taustalla jotakin muuta. Metaforisia lienevät myös 

muun muassa Ketunhaka sekä yleiskielen appellatiiviksikin päätynyt Pirunpelto. Metaforisiksi lasken 

myös aineiston viisi saari-loppuista nimeä. Nämä nimet voisi tulkita myös normaaleiksi yhdysnimiksi, 

mutta tässä tutkielmassa ne on haka-nimien tapaan tulkittu syntaktisesti yksiosaisiksi nimiksi. Kuivalla 

maalla oleva saari on kiistaton metafora. Vaikka tämä metafora on hyvin vakiintunut, pidän sitä silti 

metaforana, saari-appellatiivin ensisijainen merkitys kun on veden ympäröimä maa. Saari-loppuiset, 

maankohoumaksi määritellyt tarkoitteet, eivät ole tutkimuskysymysten kannalta merkittävässä roolissa. 

Koivusaari on ’koivuja kasvava mäkimaa’, Kirkkosaari on ’mäki’, Karhunsaari on ’mäenkumpare’ ja 

Suosaari on ’mäki’. Suosaaren rinnakkaisnimi Suosaarenmäki viittaa nimen muutokseen. Aineiston 

viides saari-loppuinen nimi, Korkeasaari, on poikkeuksellisesti otettu mukaan määriteosansa ja kartan 

perusteella. Kerääjä ei ole määritellyt tämän nimen tarkoitetta mitenkään, mutta kysymyksessä on suon 

keskellä oleva kallio. 

Myös vertailevat siirrynnäiset ovat metaforisia nimiä (Ainiala et al. 2008: 104). Vertaileva 

siirrynnäinen eli proprinen metafora on yksiosainen, vain toisen paikan sisältävä nimi (Kiviniemi 1990: 

125). Nimistöntutkimuksen termistössä tällainen siirrynnäinen on uuden tarkoitteen saanut toisen pai-

kan nimi, joka voi perustua yhtäläisyysassosiaatioon (NTT: 49). Aineiston kenties ainoa vertaileva siir-

rynnäinen on kohoumannimi Tiipetti. Nimiarkistoon ei ole kuitenkaan tallentunut nimestä varmaa taus-

taa (NA). 

Myös metonyymiset nimet syntyvät epäsuoran nimeämisen myötä, ja ne perustuvat kosketus- 

eli suhdeassosiaatioon. Kosketusassosiaatio voi tapahtua kahdella eri tavalla. Ensinnäkin metonyymi-

nen nimi voi pohjautua appellatiiviseen ilmaukseen: Huuhkaja on ’kallio, jonka koloissa on asunut 

huuhkajia’ (NA). Tällaisia nimiä aineistossa näyttää olevan muutamia, mutta on muistettava, että tul-

kinta perustuu NA:n kerääjien nimilippujen seliteosien merkintöihin. Toiseksi metonyyminen nimi voi 

pohjautua läheisen paikan nimeen, jolloin sitä kutsutaan myös metonyymiseksi siirrynnäiseksi (Kytö-

vuori maankohouman ja talon nimenä). (Ainiala et al. 2008: 103–106, NTT: 29.) Tutkimusalueella täl-

laisen metonyymisen siirrynnäisen pohjalla oleva paikannimi on usein asutusnimi. Metonyymisen siir-

tymisen voi usein olettaa todennäköiseksi, mutta ongelmaksi jää, onko kohouma motivoinut talon ni-

meämistä vai talo kohouman. Ilman taustoitusta metonyymisiä siirrynnäisiä onkin vaikea nimetä ja siir-

tymisen suuntaa arvioida. Toisinaan NA:n kerääjä on kerännyt suuntaa antavaa tietoa näistä tapauksis-

ta: Honkiseva-niminen kohouma on määritelty ’metsäiseksi mäeksi’, mutta nimilipussa on kuitenkin 

tieto siitä, että nimen ensisijainen merkitys on Honkiseva-niminen talo (NA). Tästäkään ei voida var-

masti päätellä, kumpi nimi on motivoinut toista. Voisi olettaa, että etenkin vanhojen kulkureittien var-
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rella sijaitsevat kookkaat kohoumat olisivat yleisesti ottaen paikannimien vanhinta kerrostumaa, nimi-

rypäiden kanta-ainesta. Siten tällaisen nimen voisi olettaa olevan primaarin, kun taas ympäristössä 

mahdollisesti toistuva asutusnimi olisi sekundaari.  

Sellaista metonyymiä, joka on annettu läheisen paikan mukaan niin, että tätä nimeä varioidaan 

äänteellisesti tai semanttisesti, kutsutaan variointinimeksi (Kohiseva – Köhisevä, Kukkotörmä – Kana-

törmä18). Variointinimiä ovat myös niin kutsutut vastakohta- eli kontrastinimet (Isovuori – Pikkuvuori). 

(Ainiala et al. 2008: 103–106.) Näitä nimityyppejä tutkimusalueella on tullut esiin vain muutamia. Ka-

tegorioiden rajat ovat sikäli häilyvät, että monet täsmennetyt nimet lienevät myös varioivia (Iso-

Mykyrä – Pikku-Mykyrä). 

 Koska Kiviniemen (1990: 106) mukaan yhdysnimen appellatiivinen perusosa ilmaisee yleensä 

paikan lajin, voivat maankohoumannimet saada lähinnä vain maankohoumaa luokittelevia PA-sanoja 

perusosikseen. Joskus kuitenkin maankohoumaan viitataan sellaisilla nimillä, joiden perusosa viittaa 

ensisijaisesti muuhun kuin kohoumaan (Suosaari, Viukonhaka). Kiviniemen (1990: 106) mukaan seli-

tyksenä voi silloin olla jokin seuraavista seikoista: (1) paikan entiteetti eli sen olemus ihmisen kannalta 

on muuttunut nimenannon jälkeen, (2) nimi on alun perin tarkoittanut toista paikkaa tai (3) nimi perus-

tuu metonyymiseen ilmaukseen tai metaforaan. Nämä kaikki selitykset voivat johtaa siihen, että maan-

kohoumannimenä kyseinen nimi tulkitaan syntaktisesti yksiosaiseksi.  

 Edellä on jo käsitelty assosiaationimiä ja siirrynnäisnimiä (2, 3), ja seuraavaksi tarkastellaan 

paikan entiteetin (1) ja nimen tarkoitteen muutosta. Kiviniemi (1990: 106) toteaa, että perusosan il-

maisema paikan laji on se paikkojen luokka, johon nimen tarkoitteen on katsottu entiteettinsä perusteel-

la kuuluvan. Jos nimenantajayhteisö on pitänyt jotakin paikkaa karjan laitumena, on se usein nimetty-

kin laidun- tai haka-appellatiivilla. Sellaisia nimiä, joiden tarkoitteen entiteetti (olemus ihmisen kannal-

ta) on muuttunut nimenannon jälkeen, lienee etenkin aineiston haka-loppuisissa nimissä (Viukonhaka, 

Huntinhaka). Tämä on luontevaa siksi, että agraarikulttuuri on ajan kuluessa tutkimusalueellakin hiljal-

leen heikentynyt. Nimen muutos tai siirtyminen on voinut tapahtua siten, että paikka, jota haannimi on 

tarkoittanut, on vähitellen lakannut olemasta entiteetiltään haka. Siten vanha haannimi on siirtynyt tar-

koittamaan tarkoitetta, jonka entiteetti on esimerkiksi mäkinen metsäalue. Paikka on siis koko ajan sa-

ma, mutta entiteetti on muuttunut. Tällaisella paikalla voi olla kuitenkin kaksikin nimeä, vaikka nämä 

nimet olisivatkin homonyymisiä. Paikannimien muutosta tutkineen Terhi Ainialan (1997: 23) mukaan 

nimeä voi pitää säilyneenä tai muuttuneena vain silloin, kun se on jatkuvasti tarkoittanut yhtä ja samaa 

paikkaa. Paikannimi on Ainialan mukaan yksitarkoitteinen, eikä se siten voi tarkoittaa eri paikkaa kuin 

                                                 
18 Esimerkkinimet Ainiala et al. 2008: 105 
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joskus aiemmin, vaan tällöin kysymyksessä on jo toinen nimi. Tosin Ainialakin myöntää paikan pysy-

neen käytännössä samana, jos sen tarkoitteen ala on esimerkiksi suurentunut tai pienentynyt (lampi 

muuttaa muotoaan, suo pienenee). Sen sijaan nimiä on Ainialan mukaan kaksi, jos nimeämisprosesseja 

on kaksi. Mikäli paikan laji on muuttunut (suosta raivattu pelto), ja uudelle paikalle on annettu nimi 

vanhan paikan mukaan, on paikalla kaksi nimeä: suon nimi ja pellon nimi.  Jos taas uudesta paikasta 

vain on puhuttu vanhalla nimellä, eikä paikalle ole varta vasten annettu uutta nimeä, on nimiä edelleen 

vain yksi: alkuperäinen suonnimi sekä suon että pellon nimenä. Ainialan mukaan kysymys on siis lop-

pujen lopuksi nimeämisprosessista: nimiä on yhtä monta kuin nimeämisprosesseja. (Ainiala 1997: 23.) 

Tässä tutkielmassa haka-nimet on tulkittu järjestään syntaktisesti yksiosaisiksi, vaikka ne toi-

saalta voisivat hyvin olla haka-loppuisia yhdysnimiäkin. Monen haka-nimen tarkoitteen ala ja etenkin 

paikan laji ovat todennäköisesti muuttuneet aikojen kuluessa, ja siten myös hakojen nimeäminen uudel-

leen saattaa olla mahdollista. Näiden muutosten selvittely ja nimeämisprosessien määrä ei kuitenkaan 

kuulu tämän tutkielman piiriin ja siksi jätän haka-nimet systemaattisesti yhdistämättömiksi nimiksi. 

Joka tapauksessa haka-nimien tarkoitteet ovat maankohoumia, koska aineistoon on otettu vain ne haka-

loppuiset nimet, joiden tarkoite on määritelty maankohoumaksi.  

Haka-loppuisia nimiä aineistossa on kymmenkunta. Hakoja määritellään tyypillisimmin ilma-

uksella metsäinen mäki. Tarkoitteen topografia on tarkistettu kaikissa tapauksissa erikseen kartalta. 

Haka on Nykysuomen sanakirjan mukaan ’aidattu, usein pensaita ja (nuoria) lehtipuita harvakseen kas-

vava laidunmaa’ (NS). Käytännön syistä haat ja laitumet olivat usein mäkimaita, ylänköjä ja muita vil-

jelyyn kelpaamattomia alueita. Näyttää siltä, että paikkojen entiteetin muutos on jättänyt haka-

appellatiiville merkityksen ’-maa, mäkimaa’ samalla, kun merkitys ’laidun’ on poistunut. Tätä puolta-

vat kaikkien aineiston haka-nimien määritelmät. Lintulanhaka ja Lammashaka ovat ’mäkimaita’, Koto-

haka on ’metsäinen mäkimaa’, Lammashaka on ’mäkialue’ ja Huntinhaka on ’metsäinen mäkialue’, 

Laveanmäenhaka, Leveänmäenhaka, Kolunhaka, Ketunhaka, Prouvanhaka ja Ojansivunhaka ovat 

’metsäisiä mäkiä’ ja Viukonhaka on ’kallioinen mäki’.  

Maankohoumannimissä Lammaslaidun ja Hevoslaidun tarkoitteen entiteetti on muuttunut ni-

menannon jälkeen yhtä todennäköisesti kuin yllä esitellyissä haka-nimissä. Laidun on sanakirjan mu-

kaan ’luonnonvarainen tai erityisesti kunnostettu ja hoidettu maa-ala, jonka kasvillisuudesta karja itse 

ottaa ravintonsa’ (NS). Laitumet on ollut hakojen tapaan tapana sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joille ei 

ole ollut muuta käyttöä. Myös nimien Kaski, Riihenpalo ja Perävainio tarkoitteen entiteetti lienee 

muuttunut. Kaski on ’metsäinen mäki’, jolle on myöhemmin rakennettu Kaskelan tila. Riihenpalo on 

’mäki, jolla on riihi’. Nimen Perävainio selitteessä mainitaan, että kyseessä on ’mäki, alun perin pelto’. 

(NA.) 
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Nimen tarkoitteen alan muuttuminen on lähellä entiteetin muutosta, eikä sitä ilman tarkempia 

taustaselvityksiä aina voikaan varmasti tunnistaa. Kun nimen tarkoitteen ala muuttuu huomattavasti, 

myös nimi voi saada uuden tarkoitteen. Toisaalta taas nimen tarkoite voi säilyä samana, vaikka alkupe-

räinen tarkoitteen ala muuttuisikin. Näille nimille, joiden tarkoitteen ala on muuttunut, on tyypillistä se, 

ettei perusosa ilmaise paikan lajia. Osa aineiston yhdistämättömistä nimistä on luultavasti tällaisia siir-

rynnäisiä eli nimiä, jotka aiemmin ovat tarkoittaneet toista paikkaa (Ryssänhauta ja Kaskenlato maan-

kohoumanniminä). Siirrynnäisnimistä on kerrottu tarkemmin jo assosiaationimien yhteydessä.  

Kaikilla maankohoumannimillä ei ole välttämättä vain yhtä vakiintunutta muotoa, vaan samasta 

nimestä voi olla käytössä useita eri muotoja. Kun saman nimen eri muodot ovat eriaikaisia, on kysymys 

nimen muuttumisesta. Kun taas saman nimen eri muodot ovat käytössä samanaikaisesti, on kysymys 

rinnakkaisuudesta. Nämä ilmiöt limittyvät toistensa kanssa, eikä niitä siten voi täysin varmasti erottaa. 

(Ainiala et al. 110–114.) Tutkimusalueen yhdistämättömien nimien tarkoitteet eivät mitattavilta omi-

naisuuksiltaan juuri poikkea vuori-, kallio- tai mäki-loppuisten nimien tarkoitteista. Tämä johtuu pitkäl-

ti siitä, että yhdistämättömien nimien tarkoitteet ovat usein samoja kuin vuori-, kallio- ja mäki-nimien 

tarkoitteet. Yhdistämättömät nimet ovat nimittäin huomattavan usein yhdysnimien rinnakkaisnimiä. 

Usein myös appellatiiviset homonyymit (Harju) ja täsmentävän lisän saaneet nimet (Iso Kupulavuori) 

viittaavat paikan lajia ilmaisevan appellatiivinsa mukaisiin tarkoitteisiin.  
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5. Kohoumien ominaisuuksien tarkastelu 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta on tärkeää verrata maankohoumannimien perusosia niiden 

tarkoittamien paikkojen ominaisuuksiin, eli subjektiivisia luokitteluja objektiivisiin luokitteluihin. 

Maankohoumien mitattavat ominaisuudet ovat tässä tutkielmassa paikkojen objektiivista luokittelua. 

Koska maankohoumien tyypillisiä mitattavia ominaisuuksia ovat korkeus ja koko, on näitä piirteitä 

syytä tarkastella systemaattisesti. Seuraavissa luvuissa tarkastelen maankohoumia luokittelevia appella-

tiiveja suhteessa niiden tarkoitteiden korkeuteen, jyrkkyyteen, pinta-alaan, maaperään ja kasvillisuu-

teen. Kolmen ensiksi mainitun ominaisuuden osalta luokittelu on objektiivisinta.  

Tällaista PA-sanojen ja niiden tarkoittamien paikkojen ominaisuuksien vertailun menetelmää on 

aiemmin käyttänyt esimerkiksi Ritva-Liisa Pitkänen, joka on tutkinut saarta tai karia tarkoittavia maas-

toappellatiiveja saaristonimissä (Pitkänen 1972: 333–359). Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan ole mieles-

täni tarkoituksenmukaista käsitellä mitta-arvoja Pitkäsen tapaan eli logaritmiselle asteikolle sijoitettu-

jen diagrammien kautta, joten olen käsittelyt oman aineistoni muulla tavalla. Tarkastelun tuloksena 

voin yhtä kaikki tyypitellä prototyyppisen maankohouman.  

Tyrvään objektiivista luokittelua verrataan tässä luvussa sekä Asikkalan että Urjalan vastaavan-

laiseen luokitteluun. Asikkala sijaitsee Päijänteen eteläkärjessä Hämeessä, Urjala puolestaan on Pir-

kanmaata ja sillä on historiallisen Tyrvään kanssa jopa pari kilometriä yhteistä rajaa. Oletan siis Asik-

kalan maankohoumien eroavan Tyrvään maankohoumista huomattavasti enemmän kuin Urjalan maan-

kohoumien. Kummaltakin verrokkipaikkakunnalta on valmistunut maankohoumannimiä käsittelevä pro 

gradu -tutkielma19 ja molemmissa tutkielmissa sekä otoksen koko että mittaustapa ovat vertailukelpoi-

sia. Vaikka tutkielmilla on paljon yhteneväisyyksiä, on tulosten vertailu kuitenkin vain summittaista.  

Vaikka myös maankohouman sijainti saattaa vaikuttaa sen nimeämiseen, en tässä tutkielmassa 

tarkastele sijaintia systemaattisesti. Terho Itkosen Nimestäjän opas (1997 [1961]: 60–61) neuvoo, 

kuinka kerääjän tulee kirjata paikan sijainti keruulippuun. Oppaan mukaan paikan sijainti tulee kirjata 

kunnan, kylän ja jos mahdollista tilan tarkkuudella. Tällaisia jokseenkin tarkkoja kuvauksia on kirjattu 

aineiston 973 kohoumasta miltei 90 %:lle. Loput maankohoumannimet jäävät ilman tarkoitteen sanal-

lista sijaintikuvausta, koska olen poimitut ne aineistoon kartan avulla itse. Jokaiselle tarkoitteelle on 

siis käytännössä kirjattu yksilöllinen sijainti, ja vain rinnakkaisnimien samaviitteiset tarkoitteet ovat 

saaneet saman sijaintikuvauksen. Nimestäjän oppaassa mainitaan vielä, että nimilipun seliteosaan voi 

tarkentaa esimerkiksi maastokohtien sijaintia verrattuna johonkin toiseen paikkaan (Itkonen 1997 

                                                 
19 Tutkielmien bibliografiset tiedot löytyvät lähdeluettelosta tekijöiden sukunimen perusteella: Rekola (Asikkala) ja Käyhkö 
(Urjala) 
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[1961]: 62). Aineistossa olevien maankohoumannimien selitteissä sijaintiin viitataan kuitenkin vain 

harvoin. Selitteiden tällaiset tarkemmat luonnehdinnat ovat lähinnä tyyppiä: niemen kärjessä sijaitseva 

kallio, Vaunujokeen viettävä mäki. 

Aiemmassa maankohoumannimitutkimuksessa tarkoitteiden sijaintia on tarkasteltu jokseenkin 

subjektiivisesti. Tarkoitteelle on määritetty sijaintia kuvaava arvo suhteellisella asteikolla kaukana - 

lähellä. Esimerkiksi Käyhkö on tarkastellut Urjalan maankohoumia sen perusteella, sijaitsevatko ne 

lähellä asutusta, viljelyksiä, teitä ja vesistöjä vai kaukana niistä (Käyhkö 1974: 29–30). Tässä tutki-

muksessa tarkoitteiden sijainnista ei ole tehty vastaavaa selontekoa, koska sijainnin määrittäminen tällä 

tavalla tuntuu täysin mielivaltaiselta. Mikä on kaukana, mikä lähellä? Katsotaanko tarkoitteen olevan 

lähellä asutusta, jos se on lähellä yhtä asumusta? Tutkimusalueeni on melko tiheään asuttua, eikä isoja 

erämaa-alueita oikeastaan ole, siksi oikeastaan kaikki kohoumat sijaitsevat lähellä asutusta ja viljelyk-

siä. Toisaalta taas näistäkin kohoumista toiset sijaitsevat lähempänä asutusta kuin toiset. Mielestäni täl-

lainen suhteellinen sijainninmääritys johtaa kehäpäätelmään: lähellä asutusta on nimetty pienempiä tar-

koitteita kuin metsämaassa > pienet tarkoitteet on usein nimetty mäiksi > nimenomaan mäet sijaitsevat 

lähellä asutusta. Mielestäni sijaintia ei ole järkevää määrittää myöskään nykypäivän karttatietojen pe-

rusteella, mikäli tavoitteena on sen perusteella selvittää nimenantajayhteisön tai nimenkäyttäjäyhteisön 

mahdollinen nimijakauma (se, onko vuoria nimetty syrjäseuduille enemmän kuin mäkiä). Se mikä ny-

kypäivänä on lähellä taajamaa ja kulkuyhteyksiä, voi olla entistä syrjäseutua, ja se, mikä ennen on ollut 

vilkasta läpikulkualuetta, voi nykyisin vaikuttaa autiolta. Tämän tutkimuksen puitteissa laajamittainen 

ja tarkka sijaintiselvitys ei ole edes mahdollinen. Lisäksi tutkimusalueeni on pinta-alaltaan melko pieni 

tällaisten tarkastelujen luotettavaan tekemiseen. 

Yleisesti ottaen tämäkin maankohoumannimiaineisto näyttäisi kuitenkin tukevan jo aiemmissa 

tutkimuksissa esitettyä olettamusta siitä, että vuoret sijaitsevat syrjäisemmillä seuduilla kuin mäet ja 

kalliot (mm. Käyhkö 1974: 30). Mäet ja kalliot puolestaan voivat sijaita melkein missä tahansa, mutta 

useimmiten ne sijaitsevat asutuksen lähistöllä. Kookkaimmat kohoumat sijoittuvat usein vedenko-

koumien rannoille ja erämaihin, missä niitä on kenties pidetty rajapaikkoina. Pienimmät tarkoitteet si-

jaitsevat asutuksen ja kulkureittien yhteydessä, mutta myös muun muassa vesien rannoilla ja viljelysten 

keskellä. 

5.1. Korkeus 

Kullekin kohoumalle on mitattu absoluuttinen korkeus eli korkeus merenpinnasta sekä suhteellinen 

korkeus eli korkeus suhteessa kohouman ympäristöön. Korkeudet on mitattu peruskarttapohjaisella oh-
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jelmalla, joka ymmärtää korkeusarvot vain korkeuskäyrien kohdalta20. Mittatarkkuus on siten +/-2,5m 

eli sama kuin apukäyrän tarkkuus tavallisella peruskartalla. Kohouman korkeimmaksi kohdaksi on kir-

jattu korkeimmalla olevan korkeuskäyrän korkeuslukema ja matalimmaksi kohdaksi kohouman jyr-

kimmän kohdan matalimmalla olevan korkeuskäyrän korkeuslukema. Korkeudet on mitattu jyrkimmäs-

tä kohdasta siksi, että saaduista arvoista on voinut siten laskea myös kohouman suurimman jyrkkyyden. 

Korkeuspisteiden erotus puolestaan on kohouman suhteellinen korkeus. Suhteellinen korkeus kertoo 

monessa tapauksessa kohouman koosta enemmän kuin merenpinnasta mitattu absoluuttinen korkeus, 

sillä vain vertaamalla kohoumaa sen ympäristöön, voi sanoa, onko se suuri vai pieni. Suhteellisen kor-

keuden mittaamisessa on kuitenkin ongelmansa, koska pelkän karttakuvan perusteella ei voi varmasti 

tietää, mistä kohdasta maa tarkalleen alkaa kohota. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa maasto on mitä 

todennäköisimmin loiventunut tai muuten muuttunut, on vaikea tulkita maan kohoamisen alkamiskoh-

taa. Korkeuslukemia tuleekin pitää lähinnä suuntaa antavina. (Korkeuden laskemisesta tarkemmin ks. 

Liite 2.) 

Tutkimusalueen maankohoumista noin 67 %:lle on mahdollista mitata absoluuttinen korkeus ja 

suhteellinen korkeus. Prosenttiosuus on varsin kattava muun muassa mäen, kallion ja vuoren osalta, 

koska pelkästään ahteet, jotka jäävät systemaattisesti korkeustarkastelun ulkopuolelle, kattavat lähes 18 

% kaikista kohoumista. Sekä absoluuttinen että suhteellinen korkeus onkin laskettu kaikista mäki-

loppuisten nimien tarkoitteista noin 75 %:lle, kallio-loppuisten nimien tarkoitteista 81 %:lle ja vuori-

loppuisten nimien tarkoitteista 98 %:lle.  

Maankohouman keskimääräinen korkeus tutkimusalueella on noin 106 metriä merenpinnan 

yläpuolella. Suhteessa ympäristöönsä tutkimusalueen kohoumat ovat keskimäärin noin 12 metrin kor-

kuisia. Tutkimusalueen absoluuttisesti korkein kohouma (Kirkkovuori) nousee merenpinnasta 155 met-

riä ja matalin (Pilkanmäki) vain 55 metriä. Suhteellisesti maankohouma nousee ympäristöstään enim-

millään 50 metriä (Kotovuori), kun suhteellisesti vähäisimmät kohoumat ovat vain 2,5 metrin korkui-

sia.  

5.1.1. Mäki, kallio ja vuori 

Mäki-, kallio- ja vuori-appellatiivit ovat yleisimmät perusosat, ja siksi nimenomaan niiden keskinäinen 

vertailu on perusteltua. Tyrväällä vuoret ovat sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuina korkeim-

pia ja mäet matalimpia. Liitteissä 3–5 on esitetty vuorten, kallioiden ja mäkien suhteellisten korkeuksi-

en jakautuminen eri korkeuksien kesken. Näistä kaavioista näkyy muun muassa, mihin korkeusluok-

kaan tarkoitteiden enemmistö kunkin perusosan kohdalla sijoittuu. Alla olevista kaavioista (Kaaviot 4 
                                                 
20 Ohjelma näyttää korkeuslukeman korkeuskäyrää klikkaamalla. 
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ja 5) näkyvät vuorten, kallioiden ja mäkien absoluuttiset ja suhteelliset korkeudet, korkeuksien mediaa-

nit ja suurimmat ja pienimmät arvot.  

   

 
Kaavio 4. Absoluuttisten korkeusarvojen vertailu kolmen yleisimmän perusosan kesken.  

 

 
Kaavio 5. Suhteellisten korkeusarvojen vertailu kolmen yleisimmän perusosan kesken.  

 

Mäkien absoluuttinen keskikorkeus jää Tyrväällä 90 metrin tuntumaan eli lähes 20 metriä kallioiden 

vastaavaa korkeutta pienemmäksi. Mäkien mediaani, eli korkeuksien yleisin arvo on vielä keskiarvoa-
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kin pienempi, noin 88 metriä, joten keskiarvoon vaikuttanee muutama korkea tarkoite, vaikka enem-

mistö mäistä on matalampia. Tyrvään mäet ovat matalia, sillä esimerkiksi Asikkalassa mäkien abso-

luuttisen korkeuden keskiarvo on jopa 131 metriä (Rekola 2008: 39). Mäkien merenpinnasta mitattu 

suurin korkeus on Tyrväällä 140 metriä (Ketunpesänmäki, Kuirastenmäki), kun se Asikkalassa on 

185,5 metriä (Rekola 2008: 39). Tyrvään matalin absoluuttisesti mitattu mäki (Pilkanmäki) on vain 55 

metriä merenpinnan yläpuolella. Tämä kohouma sijaitsee alavalla viljelysalueella lähellä asumuksia, 

laitumia ja kulkureittejä. Asikkalan matalimmat mäet kohoavat 82,5 metriä merenpinnan yläpuolelle 

(Rekola 2008: 39), eli ne ovat matalimmillaankin siis lähes yhtä korkeita kuin Tyrvään kaikki mäet 

keskimäärin. Absoluuttisiin lukemiin vaikuttanee tutkimusalueen sijainti; Tyrvää on runsasharjuiseen 

Asikkalaan verrattuna alavaa viljelysseutua. 

Kun mäkien korkeutta mitataan ympäristöönsä nähden, keskikorkeudeksi tulee enää noin 7 met-

riä. Mediaani jää viiteen metriin. Tyrvään mäet eivät siten yllä Nykysuomen sanakirjassa mainittuun 

geologisen mäen määritelmään (mäki on 25–50 m korkea) (NS, ks. luvussa 4.1.1), mutta muun muassa 

Ruusunen toteaa, etteivät siihen yllä Kangasalan mäetkään (Ruusunen 1992: 122). Myös Urjalassa mä-

et ovat matalahkoja, yleisimmin 5–10 metriä, mutta muutama tarkoite kuitenkin ylittää 25 metrin kor-

keuden (Käyhkö 1974: 25). Sen sijaan Asikkalassa mäet ovat huomattavasti korkeampia kuin Tyrvääl-

lä, keskimäärin 26-metrisiä eli ne täyttävät mäen geologiseen määritelmän (Rekola 2008: 41). Tyrvään 

korkein suhteessa ympäristöönsä mitattu mäki on 27,5-metrinen Isomäki (rinnakkaisnimi Sikomäki). 

Sitä kuvataan nimilipun selitteessä adjektiiveilla ’korkea ja kallioinen’. Tyrvään Isomäki vaikuttaa kui-

tenkin pikkuiselta verrattuna Asikkalan korkeimpaan mäkeen, jonka suhteellinen korkeus on 77,5 met-

riä (Rekola 2008: 41). Urjalassakin korkein mäki on 40–45-metrinen eli melkein 20 metriä Tyrvään 

Isomäkeä korkeampi (Käyhkö 1974: 25).  

Suhteellisesti matalimpia eli 2,5-metrisiä mäkiä on 78 kappaletta eli lähes viidennes kaikista 

Tyrvään mäistä. Tämä on huomattavan suuri määrä. Usealla matalalla mäellä sijaitsee tai on sijainnut 

jokin rakennus tai alue on joko peltosaareke tai aivan pihapiirissä, joten nimetkin ovat todennäköisesti 

mikrotoponyymejä. Näille mikropaikannimille on tyypillistä suhteellisuus. Monen mäen määritelmästä 

löytyykin luonnehdinta ’mäki, muita mailla olevia mäkiä korkeampi’ tai ’pieni mäki, korkeampi muita 

tienvarren mäkiä’. Tarkoite on syystä tai toisesta ympäristöstään erottuva ja siksi nimetty, vaikka se 

absoluuttisesti olisikin miltei mitätön. Se, että nimetty kohouma on saanut juuri mäki-perusosan, johtu-

nee siitä, että mäki-appellatiivilla viitataan usein pieniin maankohoumiin ja siitä, että mäki-

appellatiivilla voi viitata mihin tahansa maankohoumaan. Myös Asikkalassa matalimmat mäet ovat 2,5 

metrin korkuisia, mutta Rekola (2008: 41) mainitsee, että näin matalia mäkiä on vain vähän. Sen sijaan 

Urjalassa valtaosa mäistä on matalia, ja yli 30 % mäistä on alle 5-metrisiä (Käyhkö 1974: 25).  
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Kalliot ovat merenpinnasta mitattuna Tyrväällä keskimäärin 20 m mäkiä korkeampia ja 15 m 

vuoria matalampia. Suhteellisesti mitattuna kalliot ovat enää alle 5 m mäkiä korkeampia ja vain noin 7 

m vuoria matalampia. Tämän mukaan kallioilla on sekä absoluuttisilla että suhteellisilla arvoilla mita-

ten oma selkeä korkeusluokkansa mäkien ja vuorten välissä. Kallioiden absoluuttinen keskikorkeus on 

tutkimusalueella noin 111 metriä. Asikkalassa vastaava korkeus on noin 114,5 metriä (Rekola 2008: 

49). Tyrvään korkeimmat merenpinnasta mitatut kalliot ovat 152,5 metrin korkuiset Kiimajärvenkalli-

ot, joiden mainitaankin olevan ’korkeat kalliot’ (NA). Asikkalan korkein kallio kohoaa merenpinnasta 

20 metriä Tyrvään korkeinta korkeammalle, 182,4 metriin (Rekola 2008: 49). Matalimmat Tyrvään 

kalliot ovat 65 metriä merenpinnan yläpuolella ja lähes poikkeuksetta ne ovat Rautaveden rantakallioi-

ta. Myös Asikkalassa matalimmat kalliot sijaitsevat usein vedenkokoumien rannoilla, vaikkakin noin 

20 metriä korkeammalla kuin Tyrväällä (Rekola 2008: 49). Tästäkin voi päätellä, että Asikkala on ko-

konaisuudessaan korkeampaa seutua merenpinnasta mitattuna kuin Tyrvää.  

Suhteellisesti Tyrvään kalliot ovat keskimäärin noin 12 metriä korkeita, kun ne Asikkalassa 

ovat noin 20-metrisiä (Rekola 2008: 49) ja Urjalassa noin 10-metrisiä (Käyhkö 1974: 25). Tyrväällä 

kalliot jakautuvat eri korkeusluokkiin hyvin tasaisesti, vaikka tarkoitteiden enemmistön korkeus jääkin 

alle 20 metrin. Kalliot ovatkin korkeutensa suhteen laaja-alaisempia kuin pääosin yli 10-metriset vuoret 

ja alle 25-metriset mäet (ks. Liite 3, 4, 5). Tyrvään korkein kallio on 42,5 metrinen Kilkkukallio, jonka 

mainitaankin olevan ’korkea kallio’. Vertailun vuoksi Asikkalan korkein kallio on noin 60 metriä kor-

kea (Rekola 2008: 49), ja Urjalan korkein kallio on 40–45 metriä korkea (Käyhkö 1974: 25). Oletus 

Urjalan kohoumien samankaltaisuudesta ja Asikkalan kohoumien erilaisuudesta näyttää siis pitävän 

paikkansa. Tyrvään matalimmat mitatut kalliot puolestaan ovat vain 2,5 metriä korkeita, ja niitä on 

huomattavan paljon, 21 kappaletta (noin 13 % kaikista mitatuista kallioista). Vielä enemmän näitä ma-

talia tarkoitteita olisi, jos kaikille aineiston nimien tarkoitteille olisi voinut antaa korkeusarvon, sillä 

suuri osa mittaamatta jääneistä on hyvin pieniä tarkoitteita. Useimmat matalat kalliot sijaitsevat asutuk-

sen ja viljelmien tuntumassa tai kulkureitin varressa, ja lienevät nimetyn mieluummin merkittävän si-

jaintinsa tai entiteettinsä kuin ulkomuotonsa perusteella.  Näitä määritellään selitteissä useimmiten il-

maisuilla ’kallio’ tai ’pieni kallio’. Asikkalassa matalimmat kalliot ovat noin 5-metrisiä (Rekola 2008: 

49), ja Urjalassa alle 5-metrisiä (Käyhkö 1974: 25). Koska mittaustapa on suhteellinen, oletan, että ma-

talimmat tarkoitteet ovat kullakin tutkimusalueella todellisuudessa jokseenkin samankorkuisia. 

Vuoret ovat merenpinnasta mitattuna Tyrväällä keskimäärin noin 127 m korkeita, mutta niiden 

suhteellinen keskikorkeus jää alle 20 metriin. Tyrväällä vuorten suurin absoluuttinen korkeus on 155 m 

(Kirkkovuori) ja pienin 85 m (Salukanvuori), joten keskimäärin vuoret sijaitsevat hieman korkeammal-

la tasolla kuin esimerkiksi mäet ja kalliot. Vertailun vuoksi Asikkalassa vuoret ovat keskimäärin 132 
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metrin korkeudella merenpinnasta ja noin 42 metrin korkeudella ympäristöstään. Asikkalan korkein 

merenpinnasta mitattu vuori on 180-metrinen ja matalin merenpinnasta mitattu vuori noin 90-metrinen. 

(Rekola 2008: 54.) Urjalassa vuorten suhteelliset keskikorkeudet asettuvat korkeusluokkaan 10–25 m, 

eli suunnilleen samalle korkeudelle kuin Tyrväällä. Eniten vuoria Urjalassa on korkeusluokassa 15–20 

m. (Käyhkö 1974: 17–18.) 

Suunnilleen puolet Tyrvään vuorista on yli 20 metriä ympäristöään korkeammalla, vaikka alle 

10-metrisiäkin tarkoitteita on. Siinä, missä mäistä yksikään ei yllä yli 30 metrin eikä kallioistakaan 

moni, on vuorissa useita yli 30-metrisiä tarkoitteita (ks. Liite 3, 4, 5). Suurin suhteellinen korkeus Tyr-

väällä on 50 metriä korkealla Kotovuorella, joka kohoaa viereisen Kotojärven rannasta jyrkkänä ja jyr-

känteisenä. Tämä vuori on samalla tutkimusalueen suhteellisesti korkein maankohouma ja ainoa vuoren 

geologisen vähimmäiskorkeuden saavuttava kohouma. Mainittakoon vertailun vuoksi, että Asikkalan 

korkein vuori on 77,5 metriä korkea, mutta silti Asikkalankaan vuoret eivät keskimääräisesti ole geolo-

gisia vuoria (Rekola 2008: 54). Myös Urjalan korkeimmat vuoret jäävät geologisen vuoren vähimmäis-

korkeudesta, sillä vain yhden kohouman korkeus on 45–50 m (NS, Käyhkö 1974: 25). Suhteellisesti 

matalimpia vuoria Tyrväällä ovat neljä 2,5-metristä kohoumaa (Linkinpellonvuori, Marjasuonvuori, 

Palonvuori, Pikkuvuori). Linkinpellonvuori ja Pikkuvuori määritelläänkin sanaparilla ’pieni kallio’.  

Asikkalan suhteellisesti matalin vuori on kymmenisen metriä korkea (Rekola 2008: 54), ja Urjalan vuo-

rista muutama on alle 5-metrisiä (Käyhkö 1974: 25). Vaikuttaa siltä, että 2,5 m korkuisen kohouman 

nimeäminen vuoreksi johtuu Tyrväällä enemmän nimimallin käytöstä kuin nimen antamisesta perintei-

sellä tavalla paikkaa kuvaavaksi. Ainakin Pikkuvuoren kohdalla myös nimen liittyminen toiseen ni-

meen on ilmeistä: lähistöllä on myös Isovuori.  

5.1.2. Muut perusosat ja yksiosaiset nimet 

Kun muista perusosista ahteet jäävät tarkastelun ulkopuolelle, ja muita jäljelle jääviä perusosia on vain 

muutama, ei niiden vertailu yleisimpien kanssa ole järkevää. On kuitenkin huomionarvoista, että abso-

luuttista korkeutta tarkasteltaessa kankaat, harjut, riutat, rinnat ja kukkulat ovat Tyrväällä keskimäärin 

korkeampia kuin mäet. Ilmeisesti näitä perusosia saaneet tarkoitteet sijaitsevat vain ylänköisillä alueil-

la, kun taas mäkiä on kaikkialla muuallakin. Tätä tukee myös se, että harvinaisempien perusosien tar-

koitteet ovat absoluuttiselta korkeudeltaan matalimmillaankin keskimäärin korkeampia kuin kalliot ja 

mäet. 

Mielenkiintoista on myös se, että kankaiden suhteellinen keskikorkeus on suurempi kuin mäki-

en ja kallioiden, ja harjujenkin suhteellinen keskikorkeus on suurempi kuin mäkien. Kankaiden suhteel-

lisesti matalin kohouma on 7,5 m ja harjujen 5 m, kun kaikkien muiden perusosien matalin kohouma 
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on 2,5 m korkuinen. Vaikka näitä muita perusosia onkin aineistossa vain muutama, vaikuttaisi siltä, 

ettei kankaaksi tai harjuksi voi nimittää mitä tahansa maankohoumaa, vaan tarkoitteen on vastattava 

kankaan ja harjun yleiskielistä määritelmää. Muiden kuin edellä mainittujen harvinaisempien perusosi-

en korkeuksia ei ole järkevää vertailla, sillä kutakin perusosaa on maksimissaan yksi ja joskus tästä-

kään ei ole voinut mitata korkeuksia.  

Yhdistämättömien nimien tarkoitteiden keskimääräinen korkeus merenpinnasta on hiukan alle 

90 metriä. Suhteellinen keskikorkeus on noin 8 metriä eli suurempi kuin muun muassa mäkien suhteel-

linen keskikorkeus. Absoluuttisesti matalin yhdistämättömän nimen tarkoite on 60-metrinen rantakallio 

Kallioinen, ja absoluuttisesti korkein on 135-metrinen Iso Kupulavuori, joka on myös suhteellisesti mi-

tattuna yhdistämättömän nimen tarkoitteeksi korkea (20 m). Suhteellisesti korkein yhdistämättömän 

nimen tarkoite on ’korkeaksi kallioksi’ määritelty Tiipetti (25 m). Suhteellisesti matalimmat yhdistä-

mättömien nimien tarkoitteet ovat vain 2,5 metriä korkeita ja niitä on useita. Koska yhdistämättömien 

nimien joukko on kirjava, on nimien tarkoitteitakin monenlaisia. Noin neljäsosa yhdistämättömien ni-

mien tarkoitteista jää myös ilman mitta-arvoja, eikä siten ole tarkastelussa mukana. 

5.2. Jyrkkyys 

Kohouman jyrkkyys on mitattu sen silmämääräisesti jyrkimmästä kohdasta. Jyrkin kohta on se, jossa 

kohouman korkeimman ja matalimman pisteen etäisyys toisistaan on pienin. Jyrkkyys on laskettu vä-

hentämällä suuremmasta korkeuslukemasta pienempi ja jakamalla tämä lukema korkeuspisteiden etäi-

syydellä. (Jyrkkyyden mittaamisesta tarkemmin, ks. Liite 2.) Tämä ratkaisu tekee jyrkkyydestä jok-

seenkin suhteellisen, sillä kohouma voi olla yhdeltä sivultaan hyvin jyrkkä ja toiselta hyvin loiva. Esi-

merkiksi Santavuoret-niminen kohouma on laeltaan melko tasainen ja reunalta hyvin jyrkkä. Suomen 

pinnanmuodostukselle on muutenkin tyypillistä se, että osa kohoumista on mannerjään muokkaamina 

jäänyt toiselta laidaltaan sileiksi ja toiselta laidaltaan rosoisiksi ja louhikkoisiksi.  

Kaikista maankohoumista noin 67 %:lle on laskettu jyrkkyys. Ahteet eivät ole tässäkään tarkas-

telussa mukana, koska niiden tarkoitteet ovat muuttuneet usein jyrkkyydenkin osalta huomattavasti. 

Mäistä 75 %:lle, kallioista 81 %:lle ja vuorista 98 %:lle on laskettu jyrkkyys. Osassa kohoumia on kar-

tan mukaan jyrkänteitä, joten kohouman voi olettaa siltä kohtaa olevan hyvin jyrkkä. Jyrkkyys ei tässä 

kuitenkaan aina tarkoita jyrkänteisyyttä21 vaan pikemminkin kaltevuutta. Jyrkkyyttä on tarkasteltu 

myös muuten kuin objektiivisten laskelmien ja objektiivista todellisuutta mallintavan kartan avulla. 

                                                 
21 Maastokarttaan merkitty jyrkänne = selvän kulkuesteen muodostama jyrkkä kalliorinne tai kallioleikkaus, jonka vähim-
mäismitat ovat: korkeus 4 m, pituus 10 m ja kaltevuus 45 astetta. Poikkeustapauksissa kartalle voidaan tallentaa alle 4 m 
korkea jyrkänne, ei kuitenkaan alle 2 m korkeata. (Jaana Kruth, Maanmittauslaitos, sähköposti 15.12.2008.) 
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Joskus keruulipun seliteosassa on erikseen mainittu kohouman jyrkkyys tai jyrkkäreunaisuus. Nämä 

maininnat ovat subjektiivisia. 

 

 
Kaavio 6. Jyrkkyyksien vertailua kolmen yleisimmän perusosan kesken.  

 

Kolmen yleisimmän perusosan tarkoitteet ovat keskimäärin myös jyrkimpiä. Mäet ovat odotetusti näis-

tä kolmesta perusosasta loivimpia, niiden keskimääräinen kaltevuus on vain noin 17 %. Tämä vastaa 

jotakuinkin tavanomaisen rakennetun kulkuluiskan kaltevuutta. Jyrkin mäki on Koivumäki, jonka kerro-

taan olevan ’mäki, jossa kasvaa koivuja’. Tässä mäessä on kartan mukaan jyrkänne. Jyrkänteisyys ei 

kuitenkaan ole mäille tyypillistä, sillä vain 3,4 %:ssa mäki-loppuisen nimen tarkoitteista on yksi tai 

useampi jyrkänne. Urjalassakin vain runsaassa 5 %:ssa mäistä on jyrkänne (Käyhkö 1974: 29). Asikka-

lassa jyrkänteisyys on tyypillistä vain suurimmille, korkeimmille ja kallioisille mäki-nimien tarkoitteil-

le (Rekola 2008: 42–43). 

Toiseksi jyrkimpiä ovat kalliot, joiden keskikaltevuus (21,7 %) on selvästi normaaleiden portai-

den kaltevuutta loivempi. Kallioissa on kuitenkin muutamia erittäin jyrkkiä tarkoitteita, sillä kaksi tar-

koitetta yltää 100 %:n kaltevuuteen. Seinäkallio on nimensä mukaisesti eräältä laidaltaan lähes pys-

tysuora ja sen mainitaankin olevan ’jyrkkäseinäinen kallio’, Isokallion mainitaan olevan ’seudun kor-

kein kallio’. Molemmissa kallioissa on kartan perustella jyrkänne. Kallioille jyrkänteisyys onkin tyypil-

lisempää kuin mäille, ja 15,5 %:ssa kallio-loppuisen nimen tarkoitteista on yksi tai useampi jyrkänne. 

Myös kallioiden joukossa on kuitenkin hyvin loivia tarkoitteita, mutta kallio-appellatiivin monimerki-

tyksisyydestä johtuen loivat rinteet ovat osassa tarkoitteita jokseenkin odotettuja. Urjalassa vajaat 20 % 
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ja Asikkalassa 25 % kallioista on jyrkänteisiä, joten mäkiin verrattuna kalliot vaikuttavat tarkastelluilla 

alueilla selkeästi jyrkänteisemmiltä (Käyhkö 1974: 29; Rekola 2008: 50).  

Vuoret ovat keskimäärin kaikista jyrkimpiä, ja esimerkiksi Ruusunen (1992: 73) on arvellut, et-

tä jyrkkyys saattaakin joskus kompensoida vuorten muuten suhteellisen vähäistä kokoa. Esimerkiksi 

jyrkänne luo matalaan ja loivaan kohoumaan korkeuden vaikutelman (Ruusunen 1992: 98–101). Kaa-

vio 6 osoittaa, että tutkimusalueella on myös hyvin loivarinteisiä vuoria. Vuorten keskimääräinen kal-

tevuus (24,8 %) vastaa suunnilleen tavanomaisten portaiden kaltevuutta. Jyrkin vuori on pystysuora, eli 

sen kaltevuus on 100 %. Tämä kohouma, Poukanvuori, on nimilipun määritelmän mukaan kuitenkin 

vain ’korkea kallio’, eikä siinä ole kartan mukaan edes jyrkännettä. Poukanvuoren kohdalla tuleekin 

hyvin ilmi se, että yleisilmeeltään matala ja loiva kohouma saattaa yhden jyrkän rinteensä vuoksi lei-

mautua tässä tutkielmassa jyrkäksi. Tähän on syynä se, että suurin osa maankohoumista kohoaa epäta-

saisesti ja monet ovat toiselta laidaltaan jyrkempiä kuin toiselta, mutta tässä jyrkkyys on mitattu vain 

kohouman jyrkimmästä kohdasta. Toisaalta taas korkeimmat kohoumat, joiden olettaisi olevan myös 

jyrkimpiä, ovat usein myös niin laajoja, että korkeus kompensoituu. Vuori-loppuisten nimien tarkoit-

teista 36,5 %:ssa on yksi tai useampia jyrkänteitä, eli vuoret ovat selvästi kallioita ja mäkiä useammin 

jyrkänteisiä. Tyrvään vuoret vaikuttavat kuitenkin yllättävän vähän jyrkänteisiltä verrattuna muiden 

paikkakuntien vuoriin. Esimerkiksi Käyhkö (1974: 29) mainitsee, että Urjalan vuorista noin puolessa 

on jyrkänteitä, ja Asikkalassa jopa 64 %:a vuorista on jyrkänteisiä (Rekola 2008: 55). 

Muista perusosista kukkulan kaltevuus on parhaimmillaan 33 %, ja tässäkin tarkoitteessa on 

jyrkänne (Kykkylänkukkula). Kankaat ja kukkulat ovatkin keskimäärin jyrkempiä kuin mäet, mutta tä-

mä johtunee siitä, että kankaita ja kukkuloita on niin vähän, että yksi korkea tarkoite vaikuttaa keskiar-

voon suhteettomasti. Tosin, mäkiä ei edes mielletä välttämättä jyrkiksi tarkoitteiksi, ja myös jyrkkyy-

den suhteen mäki-perusosalla on todennäköisesti jonkinlainen yleistermin asema.   

Yhdistämättömien nimien tarkoitteet ovat keskimäärin loivempia kuin vuorten, kallioiden ja 

mäkien tarkoitteet. Yhdistämättömien nimien tarkoitteiden keskimääräinen jyrkkyys on noin 16 %. 

Loivimpia ovat sellaiset tarkoitteet, joilla on asutusta tai viljelyksiä. Jyrkimpiä yhdistämättömien nimi-

en tarkoitteita on monenlaisia: jyrkin (37,5 %) on Himottu-niminen rantakallio, jossa on myös jyrkän-

ne. Jyrkkiä ovat myös asutuksen ja viljelysten keskellä olevat, todennäköisesti juuri maastonsa takia 

hyödyntämättä jääneet paikat. Mitä jyrkempi yhdistämättömän nimen tarkoite on, sitä useammin siinä 

on kartan mukaan avokalliota ja jyrkänteitä.  
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5.3. Pinta-ala 

Pinta-ala on laskettu kaikille niille kohoumille, jotka voi kartalta paikantaa ja mitata. Tällaisia ko-

houmia on yli 66 % kaikista tutkimusalueen maankohoumista. Pinta-aloja on kuitenkin pidettävä vain 

suuntaa antavina, koska tarkoitteiden silmämääräinen rajaus aiheuttaa välttämättä epätarkkuutta tulok-

siin. On huomattava myös, että maankohoumalle on lähes mahdoton laskea todellista pinta-alaa, kol-

miulotteisen kappaleen vaipan alaa. Tässä tutkielmassa pinta-alat ovatkin kohouman pohjan pinta-

aloja: kun maankohouman kuvitellusti kiertää, kierroksen keskelle jäänyt ala on tässä tutkielmassa ko-

houman pinta-ala. Pinta-alat on tässä tutkielmassa laskettu siten, että kunkin kohouman ala on silmä-

määräisesti rajattu karttatyökalulla, ja karttaohjelma on laskenut rajatun alueen pinta-alan automaatti-

sesti. Ongelmana on ollut, samoin kuin korkeuksia mitattaessakin, maankohoamisen alkupisteen hah-

mottaminen. Suurten tarkoitteiden kohdalla virhemarginaali lienee suurin: on usein tulkinnanvaraista, 

onko nimi annettu koko kohoumalle vai vain sen osalle. Erityisen tulkinnanvaraista on kohoumien osi-

en alojen mittaaminen. Tämän epätarkkuuden takia kohoumien osille ja maantiemäille ei ole laskettu 

pinta-alaa. Mäistä 75 %:lle, kallioista 82 %:lle ja vuorista 98 %:lle on laskettu pinta-ala. Kohoumien 

pinta-alat ovat keskenään vertailukelpoisia, vaikkeivät arvot välttämättä ole absoluuttisia. 

Taulukossa 3 on esitetty pinta-alojen keskiarvot, mediaanit ja suurimmat ja pienimmät arvot 

kaikista perusosista. Mäkien keskiarvot on laskettu yli 240 arvon joukosta, vuorten yli 170:n, ja kalli-

oidenkin yli 160 arvon joukosta. Muiden perusosien keskiarvot on laskettu alle 10 arvon joukosta. Tä-

mä epäsuhta on otettava huomioon lukuja tarkasteltaessa.  
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Perusosa  Keskimääräinen 
pinta-ala (ha) 

Pinta-alojen me-
diaani (ha) 

Suurin ala (ha) Pienin ala (ha) 

mäki 2,73 1,41 29,91 0,07 

kallio 5,22 2,92 37,51 0,10 

vuori 9,16 6,44 61,90 0,29 

ahde x x x x 

kangas 10,84 4,75 33,02 1,65 

harju 3,83 3,25 5,79 3,04 

riutta 1,40 0,65 3,46 0,08 

rinta x x x x 

kukkula 0,61 0,49 0,92 0,43 

töyry x x 1,35 1,35 

pättärä x x 0,24 0,24 

selkä x x x x 

töppärä x x x x 

töykkä x x x x 

töykky x x x x 

Yhdistämät-
tömät nimet 

3,80 2,60 28,49 0,06 

Taulukko 3. Eri perusosien ja yhdistämättömien nimien tarkoitteiden pinta-alojen vertailu.  

 

Pinta-alaltaan keskimäärin suurimpia ovat kankaat. Lukemaan tosin vaikuttanee kankaiden laajimman 

kohouman suuri pinta-ala (33,02 ha). Myös kankaiden toiseksi laajin kohouma (14,33 ha) Vedonkangas 

vääristää keskiarvoa, sillä laskelmissa on mukana myös sen rinnakkaisnimen, Elvinginkangas, tarkoite. 

Loput kankaat ovat pinta-alaltaan alle 5 hehtaaria. Mediaaneja verrattaessa vuoret nousevatkin alaltaan 

suurimmiksi. Vuorten yleisin pinta-ala on kaikkien muiden perusosien mediaaneja suurempi: 6,44 heh-

taaria.   

Tyrvään mäkien keskimääräinen pinta-ala on vain alle 3 hehtaaria.  Mäistä yli kaksi kolmannes-

ta on alle 5-hehtaarisia, eikä yli 10-hehtaarisia mäkiä ole kuin muutamia. (Ks. Liite 6.) Esimerkiksi 

Asikkalassa mäkien keskimääräinen ala on yli kolme kertaa Tyrvään vastaavaa suurempi (10 ha) (Re-

kola 2008: 41), mutta Urjalan mäet ovat samanlaisia kuin Tyrväällä, useimmiten 2–8 hehtaarin laajuisia 

(Käyhkö 1974: 27–28). Tyrvään mäkien suurin ala on soiden välissä sijaitsevalla Välimäellä (29,91 ha), 

ja toiseksi suurin 23,3 hehtaarin laajuisella Markunmäellä. Kaikki muut Tyrvään mäet ovat alle 15-

hehtaarisia, ja vertailupaikkakuntiin verrattuna Tyrvään suurimmatkin mäet ovat pieniä. Asikkalassa 

laajin mäki (102,9 ha) on yli kolme kertaa Tyrvään laajinta mäkeä suurempi (Rekola 2008: 41). Urja-

lassa puolestaan yksi mäki-nimen tarkoite on sijoitettu pinta-alaluokkaan 64–128 ha, eli suurimman 

tarkoitteen ala sijoittuu tälle välille. On kiinnostavaa, ettei yksikään Urjalan vuori tai kallio yllä yli 64 
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hehtaarin pinta-alaan. Urjalan seitsemän seuraavaksi suurinta tarkoitettakin sijoittuu pinta-alaluokkaan 

(32–64 ha), joka on alarajallaankin enemmän kuin Tyrvään laajimman tarkoitteen ala. (Käyhkö 1974: 

27–28.) Tyrvään mäistä pienin (7 a) on Kopatunmäki, joka on peltosaareke. Alle hehtaarin suuruisia 

mäkiä Tyrväällä on jopa 91 kappaletta eli yli kolmannes kaikista mitatuista mäistä. Asikkalassa pie-

nimmät mäet (6 a) ovat samaa kokoluokkaa kuin Tyrväällä (Rekola 2008: 41). Urjalassa puolestaan 

pienimmät mäet ovat alle 12,5 aarista 12,5 aariin22 (Käyhkö 1974: 28). Käyhkö ei ole eritellyt Urjalan 

maankohoumien pinta-aloja tämän tarkemmin, mutta pienimmät tarkoitteet ovat oletettavasti sielläkin 

samaa kokoluokkaa kuin Tyrväällä ja Asikkalassa. 

Tyrvään kallioiden keskipinta-ala on vähän yli 5 hehtaaria. Noin puolet kallioista on puolestaan 

alle 5 hehtaarin suuruisia, mutta 5-20-hehtaarisia tarkoitteitakin on paljon. (Ks. Liite 7.) Asikkalan kal-

lioiden keskimääräinen ala (5,9 ha) ei siten juuri eroa Tyrvään kallioiden keskipinta-alasta. (Rekola 

2008: 50). Odotetusti myös Urjalan kalliot (2-4 ha) ovat samansuuruisia kuin Tyrväällä (Käyhkö 1974: 

27–28). On huomionarvoista, että sekä Asikkalassa että Urjalassa kalliot ovat keskimääräiseltä pinta-

alaltaan mäkiä pienempiä, vaikka muuten vertailemillani alueilla mäet ovat olleet aina mäkien, kallioi-

den ja vuorten vertailuissa peränpitäjiä. Käyhkö on tosin luokitellut Urjalan kohoumat erilaisiin pinta-

alaluokkiin, eikä vertailu siten ole täysin tarkka, koska yksittäisiä korkeusarvoja ei käy ilmi (Käyhkö 

1974: 27). Tyrväällä mäet ovat kallioita pienempiä kuitenkin myös keskipinta-alaltaan. Tyrvään kalli-

oista laajin on Miekkajärvenkallio (37,51 ha). Myös Komperinkallio, Kilkkukallio ja Sileäkallio ovat yli 

32-hehtaarisia. On mielenkiintoista, että Asikkalan suurin kallio (31,7 ha) on jopa muutaman neliömet-

rin pienempi kuin Tyrvään suurin kallio. (Rekola 2008: 50.) Myös Urjalassa suurin kallio on Tyrvään 

suurinta kalliota pienempi, sillä se sijoittuu pinta-alaluokkaan 16–32 ha. Tyrväällä on muutama yli 32 

hehtaarin suuruinen kallio, joten ero vertailtaviin alueisiin ei selity sattumankaupalla. Tyrvään kalliois-

ta pienin (10 a) on Persekallio, jolta on laskettu mäkeä. Persekallion lähellä on vain 6 aaria laaja ko-

houma Orvonperse, joka on pinta-alaltaan aineiston pienin. Sekä Asikkalan että Urjalan pienimmät kal-

liot ovat siten Tyrvään pienimpiä kallioita pienempiä. Asikkalassa pienimmät kalliot ovat vain noin 4-

aarisia, Urjalassa pienimmät sijoittuvat pinta-alaluokkaan alle1,25–1,25 a. (Rekola 2008: 50; Käyhkö 

1974: 27.)  

Vuorten keskimääräinen pinta-ala on yli 9 hehtaaria, Vaikka yli puolet vuorista on alle 10-

hehtaarisia, on 10–30 hehtaarin suuruisia vuoriakin vielä paljon. (Ks. liite 8.) Asikkalassa vuorten kes-

kimääräinen laajuus (21 ha) on kaksi kertaa suurempi kuin Tyrväällä (Rekola 2008: 54). Sen sijaan Ur-

                                                 
22 Käyhkö kertoo laskeneensa pinta-alat ¼ hehtaarin tarkkuudella, mutta diagrammeissa esiintyy 1/8 hehtaarin pinta-aloja. 
(Käyhkö 1974: 28.) Olen muuntanut hehtaarit aareiksi, jotta vertailu olisi mahdollinen. ¼ hehtaari on 25 aaria ja 1/8 hehtaa-
ri 12,5 aaria.  
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jalassa vuoret useimmiten ovat 8–16 hehtaarin laajuisia (Käyhkö 1974: 27–28). Tyrvään maanko-

houmien suurin pinta-ala (61,9 ha) on Järvenpäänvuorella (rinnakkaisnimi Kunnanvuori), jonka ku-

vaillaan olevan ’laaja metsäinen mäki’. Järvenpäänvuoren voisi yhtä hyvin ajatella olevan moniosainen 

kallioalue, mutta tässä se on tulkittu yhdeksi kohoumaksi. Myös Tyrvään toiseksi suurin kohouma on 

vuori-perusosainen: Isovuori (45,59 ha). Tämä kohouma on jo selkeärajaisempi tarkoite. Vertailun 

vuoksi Asikkalan laajin vuori on 407 hehtaaria laaja (Rekola 2008: 54–55). Urjalan laajimmat vuoret 

sijoittuvat pinta-alaluokkaan 34–64 ha, joten ne lienevät suunnilleen samanlaisia kuin Tyrvään vuoret 

(Käyhkö 1974: 28). Urjalassa tähän luokkaan kuitenkin sijoittuu 9 tarkoitetta, kun Tyrväällä yli 32-

hehtaarisia vuoria on vain 5. Tutkimusalueen pienin vuori on Koivuniemenvuori, jonka ala on vain 29 

aaria. Alle hehtaarin tarkoitteita Tyrväällä on 7 kappaletta. Asikkalan pienimmät vuoret ovat yllättäen 

kuitenkin huomattavasti pienempiä (8 a) kuin Tyrvään pienimmät vuoret (Rekola 2008: 54–55). Sen 

sijaan Urjalassa kaikki mitatut vuoret ovat yli hehtaarin laajuisia (Käyhkö 1974: 28).  

Muista kuin yleisimmistä perusosista kankailla on keskimäärin suurin pinta-ala ja kukkuloilla 

pienin. Suurin pinta-ala on kankaiden Ohrankangas-nimisellä tarkoitteella (rinnakkaisnimet Sileäkallio 

ja Ohrankankaanvuori 33,02 ha), ja pienin riuttojen Joonaanriutta-nimisellä tarkoitteella (8 a). Yhdis-

tämättömien nimien tarkoitteet ovat keskimäärin 3,8 hehtaarin laajuisia, ja arvojen mediaani eli yleisin 

arvo on 2,6 ha. Yhdistämättömien nimien tarkoitteet ovatkin siis keskimäärin laajempia kuin mäkien 

tarkoitteet, mutta pienempiä kuin kallioiden ja vuorten tarkoitteet. Yhdistämättömien nimien tarkoittei-

den suurin pinta-ala on Isolla Kupulavuorella (28,49 ha) ja pienin Orvonperseellä (6 a).  

Harvinaisempien perusosien ja yhdistämättömien nimien tarkoitteita on niin vähän, ettei niiden 

yksityiskohtainen vertailu keskenään tai muiden paikkakuntien vastaavien kanssa ole luotettavaa. On 

kuitenkin huomionarvoista, etteivät Tyrvään kankaat ja harjut ole pienimimmiltä pinta-aloiltaankaan 

aivan pieniä. Tämä vankistaa jo edellä esitettyä olettamusta, ettei näitä perusosia anneta mille tahansa 

kohoumannimelle, vaan nimen tarkoitteen on vastattava kankaan ja harjun yleistä määritelmää. Sitä 

vastoin erityisesti mäillä ja kallioilla näyttäisi olevan myös pinta-alan suhteen hyvin laaja levikki. 

Myös vuorten pienimmät pinta-alat näyttävät olevan niin pieniä, että aivan stereotyyppisestä vuoresta 

ei liene aina kysymys. 

5.4. Maaperä ja kasvillisuus 

Maaperämme synty ja ominaisuudet ovat suoraa heijastumaa maailmanlaajuisista ilmastonvaihteluista. 

Suomen maaperä on muokkautunut lähinnä kvartäärikaudella, joka alkoi 2,5 miljoonaa vuotta sitten. 

Tämän geologisen historian nuorimman kauden viimeisin jääkausi, Veiksel, on jättänyt Suomen mai-

semaan merkittävimmät jäljet. Veiksel-jääkauden loppupuolella, mannerjäätikön perääntymisvaiheessa 
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noin 17 000–11 000 vuotta sitten syntyivät moreenimuodostumat ja glasifluviaaliset23 kentät. (Salonen 

et al. 2006: 17–21.) Toisin sanoen maankohoumat ja muut pinnanmuodot ovat jääkauden tuotoksia. 

Myöhemmin maasto on tietenkin kulunut, maa on kohonnut, kasvillisuus vallannut alaa ja ihminen 

muokannut ympäristöään.  

Tutkimusalue kuuluu Pirkanmaan vuorimaa-alueeseen. Vaihtelevan pinnanmuodostuksen poh-

jana on kallioperä, joka ensi sijassa määrää alueen korkotason ja pinnanmuotojen vaihtelevuuden. 

(Maisemaselvitys 1997: 4.) Maaperä on tutkimusalueella vaihtelevaa: rannoilla, laaksoissa ja notkel-

missa on hiesua ja savea, alavilla soilla taas turvetta ja liejua. Selänteet ovat moreenia, jossa on kallio-

paljastumia. Pienillä alueilla on lisäksi soraa ja hiekkaa muun muassa harjuina. (Suomen geologinen 

kartta: 2121, 2112.) Nimilippujen selitteissä viitataan usein tarkoitteen kallioisuuteen tai kivikkoisuu-

teen. Mielestäni myös jyrkkyyteen viittaaminen joissakin tapauksissa viittaa maaperään, sillä jyrkiksi 

on luonnehdittu usein nimenomaan jyrkänteisiä kohoumia. (Ks. jyrkänteen määritelmä luvusta 5.2.) 

Nimiarkiston keruulipuissa tarkoitetta luonnehditaan melko harvoin maalajin tai kasvillisuuden 

tarkkuudella. Tämä onkin ymmärrettävää, sillä kasvillisuus ei ole tunnistamisen kannalta olennainen 

ominaisuus, koska se muuttuu jatkuvasti. Muun muassa Ruusunen (1992) on todennut tutkielmassaan 

myös, ettei kasvillisuudella ole merkitystä paikkoja erottelevana piirteenä verrattuna maaperään silloin, 

kun on kysymys maankohoumaa tarkoittavan perusosan valinnasta. Joissakin keruulipuissa mainitaan 

erikseen tarkoitteessa viihtyvä puulaji tai alueelle tyypillinen kasvi. Maaperään liittyvät huomiot tulevat 

kyseeseen vain, jos maaperässä on jotakin hyvin huomionarvoista. Esimerkiksi alueen hiekkaisuus ja 

kivikkoisuus on usein mainittu erikseen (Santavuoret ’hiekkaiset kalliot’, Kolunvuoret ’louhikkoinen 

kallioalue’). Tämä kertoo nimenantajien ja -käyttäjien subjektiivisuudesta: vain itselle merkityksellinen 

näkyy nimessä ja määritelmässä. Nimien selitteisiin on kirjattu maastoon liittyviä asioita myös erityi-

sesti silloin, kun nimi-ideaa on ikään kuin varmuudeksi selitetty (Tervamäki ’tervakukkaa kasvava mä-

ki’).  

Jokaiselle aineiston tarkoitteelle on voinut tehdä lisäksi jonkinlaisen maastokuvauksen perus-

kartan perusteella. Karttamerkkeihin perustuvassa kuvauksessa on silti ongelmansa. Kartalta ei näy 

kasvillisuutta, ainoastaan avoimen maan voi erottaa metsästä. Maaperästä sen sijaan selviää kartan pe-

rusteella muun muassa tarkoitteen kivisyys, louhikkoisuus, jyrkänteisyys ja avokallioisuus. Kartta on 

kuitenkin sidoksissa aikaansa, eikä sen kuvaama maasto näyttäydy nykykatsojalle välttämättä enää sa-

manlaisena kuin nimenantajayhteisölle. Kartta kuitenkin pyrkii objektiivisen todellisuuden kuvaami-

seen. Esittelen tutkimusalueen tarkoitteiden kasvillisuutta ja maaperää keruulippujen ja karttatietojen 

                                                 
23 Jäätikön sulavesivirtojen muodostamat (NS). 
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valossa. Maasto-ominaisuuksien joukko on heterogeeninen ja tiedot suuresta osasta tarkoitteita puut-

teellisia, joten esittely ei ole kattava luonto- ja maisemaselvitys, vaan sen tarkoitus on vain tutustuttaa 

tutkimusalueen maisemaan ja täydentää käsitystä erityisesti mäen, kallion ja vuoren tyypillisistä piir-

teistä. 

5.4.1. Mäki, kallio ja vuori 

Mäki-loppuisten nimien tarkoitteiden maaperästä saa kartan avulla vain vähän tietoa, sillä vain noin 

neljännes (21 %) mäki-loppuisten nimien tarkoitteista on kuvattu kartalle maaperästä kertovin kartta-

merkein. Nimilipuissa mäki-nimien tarkoitteiden kasvillisuus ja maaperä esiintyvät selvästi harvemmin 

kuin vaikkapa paikalla olevat artefaktit. Mikäli tarkoitteen maaperä mainitaan nimilippujen subjektiivi-

sissa luonnehdinnoissa, useimmiten viitataan mäki-loppuisten nimien tarkoitteiden kallioisuuteen tai 

kivisyyteen.  

Mäki-loppuisten nimien tarkoitteista 17,5 %:ssa on kartan perusteella avokalliota. Nimiarkistos-

sa mäki-loppuisten tarkoitteiden kallioisuuteen viitataan ilmauksilla: kallioinen mäki; kallioinen mäki-

maa; kallioinen hakamaa; korkea kallioinen mäki; korkea kallioinen mäkimaa; korkea kalliomaa ja 

mäkimaa, jossa pieniä kallionyppylöitä. Vain osassa näistä tarkoitteista on kartan perusteella avokallio-

ta. Kallioisuus ei siten välttämättä viittaakaan aina kallioperän paljastumaan (kartalla näkyvä avokal-

lio), vaan sillä voidaan tarkoittaa myös irtaimen maa-aineksen peittämää kallioperää.  

Useimmissa mäki-loppuisen nimen tarkoitteissa ei ole havaittavissa kartalta avokallion lisäsi 

muuta maaperään viittaavaa, mutta useimmiten, jos tarkoitteessa jotakin muuta maaperään liittyvää on, 

siinä on samalla myös avokalliota. Kiviä, kivikkoa tai louhikkoa on yhteensä 16:ssa (5 %) mäki-

loppuisen nimen tarkoitteessa. Nimiarkistossa kivikkoisuuteen viitataan ilmauksilla: hyvin kivikkoinen 

mäki; melko kivinen mäki; kivikkoinen mäkimaa; korkea ja louhikkoinen, kivinen kallio sekä mäkimaa, 

kivinen. Vain yhden luonnehdinnan tarkoitteessa on kartankin perusteella louhikkoa, muissa ei ole mi-

tään maaperästä kertovaa karttamerkkiä.  

Vain 11(3,4 %) mäki-loppuisen nimen tarkoitteessa on yksi tai useampi jyrkänne. Nimilippujen 

selitteissä jyrkänteisyys mainitaan vain kerran: Kyyny(n)mäki on korkea metsäinen mäki, jossa jyrkkiä 

kalliorinteitä. Kartassa tässä kohoumassa on kuitenkin vain avokalliota ja louhikkoa. Nimiarkiston 

luonnehdinta ’jyrkkä kalliorinne’ vaikuttaa kyllä synonyymiselta ’jyrkänteen’ kanssa, mutta ilmeisesti 

jyrkkyys on niin yksilöllisesti koettava ominaisuus, ettei tässä tapauksessa subjektiivinen luonnehdinta 

vastaa objektiivista luonnehdintaa. Jyrkänteisyys ei näytä olevan mäki-loppuisten nimien tarkoitteille 

lainkaan tyypillistä.  
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Yhden mäki-loppuisen nimen tarkoitetta luonnehditaan nimilipussa topografitermillä harju. 

Harjulla on tutkimusalueella vakiintunut merkitys, johon liittyy nimenomaan maaperän soraisuus tai 

hiekkaisuus. Ruususen (1992: 57) mukaan nimenomaan harjun maaperäominaisuudet erottavat sen 

muista maankohoumista. Siksi appellatiivi harju mäki-loppuisen nimen luonnehtijana kertoo mielestäni 

ensisijaisesti tarkoitteen maaperästä. Mäki, jota luonnehditaan harjuksi, on todennäköisesti sorainen tai 

hiekkainen. Tätä tulkintaa tukee se, että kyseisen harjuksi luonnehditun tarkoitteen nimi on Santakuk-

kulanmäki (rinnakkaisnimi Roponmäki), ja se sijaitsee tutkimusaluetta halkovalla laajalla moreeniselän-

teellä (ks. harjuista tarkemmin luvussa 4.1.5). 

Kallio-loppuisista tarkoitteista yli puolessa (64,5 %) on jokin kartasta näkyvä maaperän ominai-

suus. Lopuista kallio-loppuisten nimien tarkoitteista (35,5 %) maaperää ei voi määritellä kartan perus-

teella.  Kallio-loppuiset nimet viittaavat usein nimenomaan kallioiseen kohoumaan. Esimerkiksi Ruu-

sunen (1992: 99) onkin todennut, että kallioksi nimetyssä kohoumassa tulee olla nimenomaan kallioista 

maaperää. Lähes kaikissa niissä tarkoitteissa, joissa maaperän ominaisuuksia näkyy kartalta, on kallio-

perän paljastumia eli avokalliota. Avokalliota voi olla siellä täällä tai se voi kattaa koko kohouman 

alan. Todellisuudessa kallioperän paljastumia lienee useissa muissakin kallio-loppuisten nimien tarkoit-

teissa kuin tässä on todettu. Esimerkiksi Kokemäenjoen rannan lukuisat rantakalliot ovat jääneet tässä 

tutkielmassa pääosin tarkastelun ulkopuolelle, koska niiden ominaisuuksien tarkastelu on lähes mahdo-

tonta tarkoitteiden pienuuden ja paikkojen ylle levittäytyvän asutuksen ja infrastruktuurin vuoksi.  

Kallio-loppuisten nimien tarkoitteita kuvaillaan nimilippujen selitteissä huomattavasti enemmän 

maaperään kuin kasvillisuuteen liittyvillä ilmauksilla. Useimmin maaperän ominaisuuksista viitataan 

kallioisuuteen tai avokallioisuuteen: kallioinen mäki; kallioinen, metsää kasvava mäki; avokallio; pieni 

avokallio; korkea kallio, avokallio; korkea avokallio, muut matalia. Ainoastaan yhden avokallioksi 

luonnehditun tarkoitteen kohdalla ei ole kartan mukaan avokalliota. Kartan perusteella avokalliota on 

kuitenkin yleisesti ottaen paljon enemmän kuin nimilippujen tiedot antavat odottaa. Pelkkää avokalliota 

on kartan perusteella yli 40 %:ssa kallio-loppuisen nimen tarkoitteessa.  

Avokallion lisäksi kallioiden tarkoitteissa on kartan perusteella jyrkänteitä, kiviä, louhikkoa ja 

yhdessä tapauksessa soranottopaikka. 15,5 %:ssa kallio-loppuisen nimen tarkoitteista on yksi tai use-

ampi jyrkänne. Käyhkön (1974: 12) mukaan jyrkkyys ei olekaan kallioille niin leimallinen piirre kuin 

vuorille. Jyrkänteisyyteen viitataan nimilipuissa vain kerran: Seinäkallio on jyrkkäseinäinen kallio, jos-

sa kartankin mukaan on jyrkänne. Yhden kallio-loppuisen nimen tarkoite luonnehditaan jyrkäksi: Ka-

lapirtinkallio on jyrkkä kallio, joka sijaitsee rannassa. Kalapirtinkallio lieneekin jyrkkä rantakallio, jo-

ka ei silti välttämättä ole jyrkänteinen. Jyrkänteisyys on mielestäni maaperään liitettävä ominaisuus, 



 

 

70 

mutta jyrkkyys ei. Siinä missä jyrkänteisyys on objektiivista todellisuutta, jyrkkyys on pikemminkin 

subjektiivinen kokemus.  

8 %:ssa kallio-loppuisen nimen tarkoitteista on kivikkoa tai louhikkoa, ja kuuden kallio-

loppuisen nimen tarkoitteeseen on merkitty karttaan yksi tai useampia kiviä. Kivikkoisuus ja louhikkoi-

suus eivät siis näytä olevan kallioille tyypillisiä ominaisuuksia. Kartan objektiivinen luonnehdinta on-

kin täysin linjassa nimiarkiston subjektiivisten luonnehdintojen kanssa, sillä kallio-tarkoitteen kivisyy-

teen viitataan nimilippujen selitteissä vain kerran. Komperinkallio on suuri kivinen kallio, ja kartan 

mukaan paikalla on avokallion lisäksi sekä yksittäisiä kiviä että louhikkoa. Louhikkoisuus ei ole kalli-

oille ominaista Kangasalla tai Urjalassakaan (Ruusunen 1992: 101, Käyhkö 1974: 12).  

Muut kallio-loppuisten nimien tarkoitteiden maaperäominaisuudet ovat tulkinnanvaraisia. 

Huomattavan usein nimilipussa on mainittu kallion laen sileys tai tasaisuus: laeltaan tasainen kallio; 

pieni avokallio, laeltaan tasainen; laeltaan sileä kallio; tasainen kallio; tasalakinen kallio. Koska näi-

den kaikkien tarkoitteiden kohdalla on kartassakin avokalliota, on tasalakiseksi mainitseminen mieles-

täni selkeä viite kohouman avokallioisuudesta tai korkeimman kohdan kalliopaljastumasta. Myös sile-

äksi kallioksi luonnehditut kalliot ovat kartan mukaan avokallioisia. Sen sijaan on yllättävää, että myös 

synkkä ja varjoinen kallio on kartalla avokallioinen. Muista tulkinnanvaraisista maaperään viittaavista 

luonnehdinnoista jylhät kalliot ovat kartalla avokallion, kivien ja soranottopaikan leimaamat, rantakal-

lioksi ja loivaksi, sileäksi kallioksi luonnehdittujen tarkoitteiden maaperästä kartta taas ei kerro mitään. 

Vuori-loppuisten nimien tarkoitteista melkein 90 %:ssa näkyy kartalta maaperä-ominaisuuksia. 

84 %:ssa vuori-loppuisten nimien tarkoitteista tämä ominaisuus on kartan mukaan avokalliota ja lo-

puissa 6 %:ssa louhikkoa. Nimilipuissa vuori-loppuisten nimien tarkoitteita luonnehditaankin useimmi-

ten juuri kallioisiksi ja louhikkoisiksi. Suuri osa vuori-loppuisten nimien tarkoitteista on myös luokitel-

tu paikan lajiltaan kallioksi. Mielestäni jo tämä luonnehdinta viittaa joissakin tapauksissa maaperään, 

kallioiseen kohoumaan. Kuten jo edellä on esitetty (luvussa 4.1.2), appellatiivilla kallio on myös merki-

tys ’kallioperä’ (NS).  

Niissä vuori-loppuisten nimien tarkoitteissa, joissa on kartan mukaan avokalliota, on usein 

myös jotakin muuta maaperästä kertovaa karttamerkkiä. Pelkkää avokalliota on noin 35 %:ssa vuori-

loppuisten nimien tarkoitteita. Nimiarkistossa (avo)kallioisuuteen viitataan muun muassa seuraavasti: 

kallioinen mäki; korkea kallioinen alue / metsäalue / mäki / mäkimaa; korkea kallioseutu; pitkä kallioi-

nen harjanne tai suuri kallioinen ja korkea mäkialue. Useimmissa näin luonnehdituissa tarkoitteissa on 

myös yksi tai useampi jyrkänne. Vuori-loppuisen nimen maaperään viitataan lisäksi kerran luonnehdin-

nalla hiekkaiset kalliot. Näiden kallioiden tarkoitteeseen on merkitty avokallio. 
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Jyrkänne tai jyrkänteitä on 36,5 %:ssa vuori-loppuisten nimien tarkoitteita. Nimilipuissa vuori-

loppuisten nimien tarkoitteiden jyrkänteisyyteen viitataan yllättävän harvoin: erittäin jyrkkäreunainen 

kallio; hyvin jyrkkäreunainen ja korkea kallio; korkea jyrkkäreunainen kallio. Kaikissa tarkoitteissa on 

kartankin perusteella jyrkänne. Tosin, muutamia kertoja vuori-loppuisten nimien tarkoitteita luonnehdi-

taan jyrkiksi ja jyrkkärinteisiksi, ei kuitenkaan jyrkänteisiksi: jyrkkä, korkea kallio; jyrkkärinteinen kal-

lio; korkea jyrkkärinteinen kivinen kallio; suuri, jyrkkärinteinen kallio. Kartan mukaan jokaisen tällai-

sen tarkoitteen kohdalla on jyrkänne. On hyvin suhteellista, missä vaiheessa hyvin jyrkkärinteinen kal-

lio muuttuu jyrkänteeksi, suunnilleen samasta asiastahan molemmat ilmaisut nimenkäyttäjän ja maas-

tossa kulkijan kannalta kertovat.  

Louhikkoa, kivikkoa tai kiviä on noin 26 %:ssa vuori-loppuisten nimien tarkoitteita. Vuori-

loppuisten nimien tarkoitteiden kivisyyteen ja louhikkoisuuteen viitataan nimilippujen selitteissä myös 

huomattavasti jyrkänteisyyttä enemmän: hyvin louhikkoinen vuori; kivikkoinen kallio; korkea ja lou-

hikkoinen, kivinen kallio; korkea, hyvin louhikkoinen kallio; korkea jyrkkärinteinen kivinen kallio; kor-

kea, laelta louhikkoinen kallio; louhikkoinen ja korkea kallioalue; louhikkoinen kallioalue. Suurimmas-

sa osassa näin luonnehdittuja tarkoitteita on kartan mukaan sekä avokalliota että joko louhikkoa tai jyr-

känne.  

Sekä avokalliota, louhikkoa että jyrkänteitä on noin 9 %:ssa vuori-loppuisten nimien tarkoittei-

ta. Avokallioisuus ja louhikkoisuus yhdistyvät puolestaan noin 21 %:ssa, ja avokallioisuus ja jyrkäntei-

syys noin 36,5 %:ssa vuori-loppuisten nimien tarkoitteita. Silloin, kun vuori-loppuisen nimen tarkoit-

teessa on jyrkänne, siinä on poikkeuksetta myös avokalliota. 

Toisin kuin kallio-loppuisten nimien tarkoitteiden luonnehdinnoissa, vuori-nimien tarkoitteita ei 

useinkaan mainita sileiksi tai tasaisiksi. Kerran nimilipussa kerrotaan, että vuori-loppuisen nimen tar-

koite on korkea kallio, laeltaan tasainen. Kartta ei kerro maaperästä mitään tämän kohouman kohdalla. 

Muun muassa Ruusunen onkin pro gradussaan päätynyt siihen, että ainakin hänen tutkimusalueellaan 

vuoren ja kallion yksi merkitysero on juuri kalliopaljastumien määrä ja laatu. Molemmat kohoumat 

ovat prototyyppisesti kallioisia, mutta kallioille tyypillistä on kallioperän paljaus ja vuorille kallioperän 

osittainen peitteisyys (Ruusunen 1992: 72–75, 99, 105). 

Suomen kallioperä on näkyvissä vain harvoissa paikoissa, sillä vain noin 3 % maankamaras-

tamme on avokalliota. Loput 97 % maanpinnasta on irtomaalajien tai vesistöjen peitossa. (Salonen et 

al. 2006: 13.) Nimenomaan maankohoumat lienevät Suomessa niitä paikkoja, joissa kallioperä on pal-

jas ja avoin. Tämän takia on kiinnostavaa, että jopa 37 %:a tutkimusalueen kohoumista voi kartan pe-

rusteella pitää avokallioisina. Nimiarkiston kokoelmissa avokallioisuutta tai edes kallioisuutta ei maini-

ta kohouman ominaisuutena läheskään niin usein kuin kartan perusteella voisi olettaa. Kenties se on 
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maankohouman ominaisuutena niin yleinen, ettei sen mainitsemisesta ole hyötyä paikkojen yksilöin-

nissä. Toisaalta taas, joitakin sellaisiakin kohoumia on luonnehdittu paikannimikokoelmassa avokalli-

oiseksi tai kallioiseksi, joissa kartan mukaan ei ole kallioperän paljastumaa. 

Muun muassa Kirsi Ruusunen on pro gradu -tutkielmassaan (1992: 130) todennut, että ko-

houmannimien käyttäjät eivät luonnehdi maankohoumia niinkään puuston tai kasvillisuuden mukaan 

vaan maaperän mukaan. Ruususen mielestä tämä johtuu siitä, että kasvillisuus on suoraan pääteltävissä 

maaperästä, eikä sen huomioiminen ole siksi olennaista. Myös Tyrväällä maaperäominaisuuksia on kir-

jattu nimiarkistoon huomattavasti kasvillisuusviittauksia enemmän. Maaperän ominaisuudet vaikutta-

vatkin huomattavan paljon alueen puustoon ja muuhun kasvillisuuteen. Valtaosa tutkimusalueesta on 

metsätyypiltään kangasmetsää, lehtomaista metsää on vain vähän ja satunnainen lehtomaisuus kattaa 

vain pieniä alueita. Kangasmetsissä kasvillisuus muuttuu sen mukaan, millainen on maaperän kosteus, 

valonsaanti ja ravinteikkuus. Kuivalla kankaalla kasvaa tyypillisesti mäntyä, tuoreen kankaan puulaji 

on kuusi. Lehtipuut tarvitsevat eniten valoa ja ravinteikkaan kasvupaikan. Myös metsän sukkessio ja 

ihmisen toiminta vaikuttavat kasvillisuuteen maaperästä riippumatta.  

Puuston ja kasvillisuuden eritteleminen kartan perusteella on mahdotonta, koska kartasta on 

voinut erottaa vain, onko paikalla puustoa vai ei. Täysin metsäisiä lienee noin puolet kaikista tutkimus-

alueen maankohoumatarkoitteista. Ellei tarkoite ole metsän peitossa se voi olla paitsi asumis- tai vilje-

lyskäytössä myös metsänhoidollisten toimenpiteiden alainen. Vain muutama maankohoumannimen 

tarkoite on täysin puuton, sillä useimmiten esimerkiksi myös asumiskäytössä olevat kohoumat ovat 

osittain metsäisiä. Koska kartalta ei saa selville tarkoitteiden objektiivisia ominaisuuksia, tarkasteluni 

keskittyy seuraavassa nimilippujen subjektiivisiin luonnehdintoihin. 

Mäki-loppuisten nimien tarkoitteita luonnehditaan kasvillisuuden perusteella huomattavasti 

useammin kuin kallio- tai vuori-loppuisten nimien tarkoitteita. Kuitenkin myös mäki-loppuisen nimen 

tarkoite luonnehditaan useimmiten vain metsäiseksi: korkea metsäinen mäki, jossa jyrkkiä kalliorintei-

tä; korkea metsäinen mäkimaa; metsäinen mäki ja laaja metsäinen mäki. Mäki-loppuisten nimien tar-

koitteita luonnehditaan kuitenkin melko usein myös viittaamalla tarkoitteen puustoon puulajin tarkkuu-

della: katajia kasvava mäki; koivikkoinen mäki, koivuja kasvava mäkimaa; kuusia kasvava mäki; mäki, 

joka kasvaa tiheätä kuusikkoa; mäki, jossa kasvanut koivuja; mäki, jossa kasvaa koivuja; mäki, kasvaa 

suuria leppiä; mäki, kasvoi ennen mäntyjä; mäkialue, jossa kasvanut pajuja; mäkimaa, jossa kasvanut 

pihlajia; suurta kuusta kasvava mäki; visakoivua kasvava kallio; pitkänomainen mäki, kasvaa mäntyjä. 

Useissa tapauksissa kuitenkin on kyseenalaista, luonnehditaanko kasvillisuudesta kertomalla todella 

tarkoitteen kasvillisuus-ominaisuuksia vai selitetään tarkoitteen nimeä. Toisinaan luonnehdinta vaikut-

taa kansanetymologialta, kun selitteestä toiseen Kuusimäki on kuusia kasvava mäki ja Koivumäki koi-
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vuja kasvava mäkimaa. Samaa mahdollista nimenselityspyrkimystä on näkyvissä myös niissä mäki-

loppuisten nimien tarkoitteiden luonnehdinnoissa, joissa viitataan paikan aluskasvillisuuteen: Mansik-

kamäki on mäki, jonka rinteellä kasvoi mansikoita ja Tervamäki on tervakukkaa kasvava mäki. Osa 

edellä mainituistakin luonnehdinnoista kuitenkin luonnehtinee paikkaa puhtaasti tarkoitteen ominai-

suuksien perusteella.  

Mäki-loppuisten nimien tarkoitteita luonnehditaan joskus myös näennäisesti kasvillisuuteen liit-

tyvin ilmauksin: Variksenmännynmäki on mäki, jossa on ollut ukkosen rikkoma suuri mänty. Tällaiset 

ilmaukset luonnehtivat paikkaa oikeastaan paikalla sijaitsevan asian tai paikkaan liittyvän tarinan tai 

tapahtuman perusteella, eikä luonnehdinta kerro sen kummemmin paikan kasvillisuuteen liittyvistä eri-

tyisominaisuuksista. Lisäksi mäki-loppuisen nimen tarkoitteisiin voidaan viitata sellaisilla ilmauksilla 

kuin mäkinen hakamaa tai mäki, joka on ollut laitumena. Näistä ilmauksista voi päätellä jo paljon pai-

kan kasvillisuudesta, koska hakamaan ja laitumen stereotyyppiset piirteet ovat tietynlaiset. Myös luon-

nehdinta kitukasvuinen mäki kertoo jotakin paikan kasvillisuudesta, vaikka ilmaus Kitumäen luonneh-

dintana saattaa yhtä kuinkin olla nimeä selittävä eikä paikan ominaisuuksia luonnehtiva. 

Kallio-loppuisten nimien tarkoitteissa kasvillisuus on luonnehdinnoissa täysin toisarvoista ver-

rattuna maaperään. Useimmin kasvillisuutta luonnehditaan vain metsäiseksi, eikä ilmaus kerro kasvilli-

suudesta sen tarkemmin. Luonnehdinta metsäinen voi jopa joissain tapauksissa viitata pikemminkin 

tarkoitteen sijaintiin kuin ominaisuuksiin, mutta toki ilmaus kuitenkin kertoo paikalla kasvavan toden-

näköisesti puita. Kallio-loppuisen nimen tarkoite voi olla: kallio metsässä; kallioinen, metsää kasvava 

mäki; laaja, metsäinen mäki; metsäinen mäki tai kallio metsän keskellä. Vaikka näiden kaikkien tar-

koitteiden mainitaan olevan metsäisiä, on jokaisessa yhtä lukuun ottamatta silti kartan perusteella avo-

kalliota. Metsäisyys ja avokallioisuus vaikuttavat ristiriitaiselta yhdistelmältä. Vaikka avokallio ei vält-

tämättä tarkoita kauttaaltaan puutonta paikkaa, voisi metsäisyyden tämän perusteella kuitenkin mieles-

täni nähdä myös vastakohtana asutusalueen, pihan tai muun ihmisen toiminnan leimaamalle paikalle. 

Metsäinen ei siten ehkä olisikaan aina yhtä kuin puuston peitossa oleva, vaan myös syrjässä sijaitseva. 

Kallio-loppuisten nimien tarkoitteiden puustoon viitataan vain kahdessa luonnehdinnassa. Tuo-

menkallio on luonnehdittu ilmauksella: kallio, kasvanut tuomia ja Käärmekallio ilmauksella: kallio, 

jolla kasvoi kitukasvuinen kuusi. Molemmat luonnehdinnat saattavat vain valottaa kohoumannimen 

taustaa, eikä niillä ole sen kummempaa roolia paikan ominaisuuksien luonnehdinnassa.   

Vuori-loppuisten nimien tarkoitteiden luonnehdinta on kasvillisuuden suhteen yhtä niukkaa 

kuin kallio-loppuisten. Yleisimmin myös vuori-loppuisen nimen tarkoite todetaan vain metsäiseksi: 

kallioinen, metsää kasvava mäki; laaja metsäinen mäki; metsäinen mäki. Kallio-nimien kohdalla poh-

dittu metsäisyyden määritelmä sopii vuori-nimienkin kohdalle, vieläpä siksi kun lähes kaikissa metsäi-
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sissä vuori-nimien tarkoitteissa on kartan mukaan avokalliota. Edellä mainituista ilmaus metsää kasva-

va on tosin yksiselitteinen: paikalla kasvaa metsää. Sen sijaan ilmaus suuri kallio metsällä ei enää viit-

taa läheskään yhtä kiinteästi tarkoitteen kasvillisuuteen kuin sijaintiin. Vaikka metsäisten tarkoitteiden 

kohdalla kartalla onkin avokalliota, ei suoria johtopäätöksiä voi vetää sinne eikä tänne. Monesti pinta-

alaltaan laajassa kohoumassa voi olla avokalliota vaikkapa kymmenesosa koko alasta, ja silti kohouma 

tässä tarkastelussa todetaan avokallioiseksi. 

Aluskasvillisuus ei pääse kertaakaan vuori-loppuisten nimien tarkoitteiden luonnehdintoihin, ja 

puulajin tarkkuudellakin vuori-loppuisten nimien tarkoitteita luonnehditaan vain harvoin: korkea kallio, 

kasvanut mäntyjä; korkea kallioinen mäki, jossa kasvanut leppää; vuori, kasvaa vaivaisia mäntyjä. 

Näistäkin kahdessa tapauksessa (Mäntyvuori, Leppävuori) lienee mahdollista vain kohoumannimen 

selittäminen (ks. edellä) kuten mäki- ja kallio-loppuisten nimien tarkoitteiden vastaavanlaisissa luon-

nehdinnoissa arvelin.  

Kaiken kaikkiaan Tyrvään mäet, kalliot ja vuoret ovat kasvillisuudeltaan jokseenkin samanlai-

sia. Mikäli maankohoumat ovat ihmiselle merkityksellisiä, niillä saattaa olla asumus tai artefakti, joka 

on luonnollisesti vaikuttanut paikan kasvillisuuteen. Suurimmaksi osaksi kohoumat sijaitsevat metsässä 

ja kasvavat puita. Se, mitä puuta paikka kasvaa, on saattanut vaikuttaa jopa paikan nimeen. Muun mu-

assa Ainiala et al. (2008: 93–94) mainitsevat, että koska paikkojen nimeämisen tarkoituksena on paik-

kojen yksilöinti ja erottaminen muista, harvinainen luonnehtii paikkaa aina paremmin kuin yleinen. Si-

ten esimerkiksi Haapa on nimistössä yleinen määriteosa, vaikka puuna haapa on harvinainen. 

5.4.2. Muut tarkoitteet 

Muille kuin yleisille perusosille näyttäisi olevan tyypillistä nimenomaan maalajiin viittaaminen nimili-

pun subjektiivisessa luonnehdinnassa. Maaperän muihin ominaisuuksiin viitataan useimmiten silloin, 

kun tarkoite mielletään louhikkoiseksi. Sen sijaan jyrkkyyteen ei juurikaan viitata. Seuraavassa tarkas-

tellaan harjun, kankaan ja riutan sekä yhdistämättömien nimien tarkoitteiden maaperää ja kasvillisuut-

ta. Muiden harvinaisten perusosien tarkoitteita ei ole järkevää tarkastella yleisemmin, koska yksittäis-

ten luonnehdintojen perusteella ei voi vetää vielä johtopäätöksiä yleisemmin. Nämä yksittäiset luon-

nehdinnatkin selviävät kuitenkin luvusta 4.1.5. 

Harju-loppuisten nimien kaikki määritelmät viittaavat hiekkaiseen maaperään, joka taas edellyt-

tää usein mäntyvaltaista kangasmetsää. Harjuja luonnehditaan kerran suoraan maaperään viittaavalla 

ilmauksella hiekkaharju. Myös luonnehdintojen pelkkä appellatiivi harju viitannee nimenomaan proto-

tyyppiseen soraharjuun. Lisäksi määritelmä harju, nyt jo lähes hävitetty viittaa mielestäni nimenomaan 

maaperään. Ilmauksessa kiteytyy paikkakunnan harjujen yleinen kohtalo soranottopaikkana. Harjun 
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hävittäminen on aivan eri tavalla odotettua ja tunnistettavaa kuin mäen tai vuoren, ja hävittämisen syy-

nä on useimmiten nimenomaan harjun maalaji. Yhdessä harjun luonnehdinnassa viitataan suoraan kas-

villisuuteen: mäntymetsää kasvava harju. Muiden harjujen paikalla metsätyyppi on todennäköisesti 

kuivaa kangasmetsää, monelle tarkoitteelle on lisäksi rakennettu paljon.  

Myös kankaiden kohdalla maaperä on oletetusti soraa, ja kasvillisuus sitä myöten kuivaa kan-

gasmetsää. Kankaiden luonnehdinnoissa mainitaan kahteen kertaan harju: harju; harjumaa. Harju-

maaksi luonnehditun tarkoitteen kohdalla on myös kartalla hietikkoa, joten kyseisen tarkoitteen koko 

nimi, Santakangas, viittaa yksiselitteisesti hiekkaiseen tarkoitteeseen. Kuten jo edellä totesin, pelkällä 

appellatiivilla harju viitattaneen selkeästi nimenomaan soraharjuun. Myös Ruusunen (1992: 62) on tut-

kielmassaan todennut, että nimenomaan maaperän sorapohjaisuus on harjun seemeissä kenties merkit-

tävin komponentti. Kerran kangasta luonnehditaan ilmauksella kangasmaa, hiekkainen, joka viittaa 

myös suoraan edellä mainittuihin maaperäominaisuuksiin. Kerran kangas-nimen tarkoite luonnehditaan 

mäeksi, jossa kartan mukaan on avokalliota ja kerran hyvin jyrkkäreunaiseksi ja korkeaksi kallioksi, 

jossa myös on kartan mukaan avokalliota ja jyrkänne. Nämä luonnehdinnat ovat kangas-nimien tarkoit-

teille melko epäprototyyppisiä. Kasvillisuuteen ei viitata yhdessäkään luonnehdinnassa, mutta kuten 

harjujenkin tapauksessa, myös kankaiden tarkoitteiden kasvillisuus on suurin piirtein arvioitavissa, kun 

maalaji on kerrottu. 

Riuttojen tarkoitteita on luonnehdittu yllättävän tarkasti sekä kasvillisuuden että maaperän mu-

kaan. Toisaalta useimmat riutat mainitaan kallioiksi tai kalliolouhikoiksi, toisaalta taas niiden mainitaan 

olevan metsäisiä tai sijaitsevan metsän keskellä. Kartan perusteella kolmessa neljästä riutasta on avo-

kalliota ja louhikkoa.  

Yhdistämättömien nimien tapauksessa maaperään viitataan monipuolisesti. Koska tarkoitteita 

on monenlaisia, ei luonnehdinnoistakaan ole syytä vetää kokoavia johtopäätöksiä. Yhdistämättömien 

nimien tarkoitteiden määritelmät näyttäisivät kuitenkin tukevan yhdysnimien tarkoitteiden luonnehdin-

toja. Esimerkiksi Kokkamo-nimen tarkoite luonnehditaan harjuksi, joka soranoton vuoksi on muuttunut 

vastakohdakseen ja Harju-nimen tarkoite maaharjanteeksi. Suurta osaa tarkoitteista luonnehditaan kal-

lioiseksi, avokallioksi tai vain todetaan tarkoitteen olevan kallio. Jälkimmäinen luonnehdinta voi tar-

koittaa joko pelkästään maankohoumaa tai sitten siihen sisältyy myös kallio-appellatiivin geologinen 

merkitys. Kohouman jyrkkyyteen tai jyrkänteisyyteen yhdistämättömien nimien tarkoitteiden luonneh-

dinnoissa ei viitata, mutta louhikkoisuus ja kivisyys mainitaan muutaman kerran: hyvin louhikkoinen 

vuori; korkea laelta louhikkoinen kallio; mäki, entisen järven karikko; suuri kiviröykkiö ja louhikkoinen 

metsänrinne. Monessa tapauksessa luonnehdinta ikään kuin selittää nimeä, esimeriksi Pirunpelto on 

louhikkoinen metsänrinne, vaikka kartan perusteella kivikkoa ei näy. Samaten Kaarnu on entisen jär-
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ven karikko, vaikka nykyisin irtain maa-aines kattaa koko tarkoitteen, eikä kartan mukaan paikalla ole 

ainakaan kivikkoa. 

Kasvillisuuteen ei viitata kovin montaa kertaa yhdistämättömien nimien tarkoitteiden luonneh-

dinnoissa. Tavallisimmin viitataan tarkoitteen metsäisyyteen ja metsässä sijaitsemiseen. Näissä tarkoit-

teissa ei juuri ole kartan mukaan näkyvillä maaperään liittyviä ominaisuuksia, joten on syytä olettaa, 

että paikoilla kasvaa metsää, todennäköisesti tuoretta tai kuivapohjaista kangasta. Kerran tarkoitetta 

luonnehditaan puulajin tarkkuudella, kun Koivusaaren todetaan olevan koivuja kasvava mäkimaa. 

Aluskasvillisuuteen ei viitata kertaakaan, mutta kerran tarkoitteen kasvillisuuteen annetaan vihje. Perä-

vainio on määritelty nimilipussa mäeksi, joka on ollut alun perin pelto.   
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6. Eksplisiittinen kokoon ja korkeuteen viittaaminen 

Vaikka tämän tutkielman puitteissa en tarkastele nimien määriteosia enkä analysoi nimiä semanttisesti 

sen tarkemmin, on kiinnostavaa pysähtyä tietyntyyppisten nimien äärelle hetkeksi. Osassa nimistä tar-

koitteen ominaisuuksiin viitataan nimen määriteosassa oletettavasti suoraan (Korkeamäki viittaa kor-

keuteen, Pikkuahde pienuuteen). Tarkastelen seuraavaksi eräiden nimien subjektiivisen ja objektiivisen 

luonnehdinnan vastaavuutta. Ovatko nimet siis kuvaavia, eli onko Isomäki todellisuudessa iso ja Pikku-

vuori pieni? Maankohoumien tapauksessa on olennaista keskittyä erityisesti niihin ilmauksiin, jotka 

viittaavat korkeuteen tai kokoon. Seuraavan tarkastelun ulkopuolelle jäävät siten maankohoumien mui-

ta ominaisuuksia kuvaavat määritteet (esim. Hauskakallio, Pimeätkalliot).  

 Semanttisesti nimet ovat kuitenkin moniselitteisiä, eikä muoto nimeämisperusteena ole selvästi 

mitattava piirre, vaan hyvin suhteellinen ja subjektiivinen ominaisuus (Kiviniemi 1977: 16). Kiviniemi 

(1977: 14) on tarkastellut väärään muotoon perustuvia vesistönimiä, ja toteaa, että semanttisesti yksise-

litteisimpiä ovat sellaiset nimet, joissa väärää muotoa ilmaisee adjektiivi (Väärä-, Käyrä-, Kovera-). 

Maankohoumien tapauksessa nämä adjektiivit kuvaavat kokoa tai korkeutta (Isomäki). Näihin rinnas-

tunevat sellaiset nimet, joissa on kokoa tai korkeutta kuvaava adjektiivinen täsmennys (Iso Mykyrä). 

Näitä adjektiivimääritteisiä maankohoumannimiä on tutkimusalueella muutamia, ja erittelen niitä tar-

kemmin myöhemmin tässä luvussa.  

Adjektiivimääritteiden lisäksi paikkojen suoraan nimeämiseen perustuu nimityyppi, jossa tar-

koitteen ominaisuus on ilmaistu substantiivilla. Tällaisia suoraan kuvaavalla substantiivilla ilmaistuja, 

esimerkiksi vedenkokouman väärää muotoa kielentäviä ilmauksia ovat muun muassa Koukku-, Mutka- 

ja Polvi-lekseemit (Kiviniemi 1977: 14). Semanttisesti moniselitteisimpiä ovat ne elementit, jotka il-

maisevat tarkoitteen piirteen epäsuorasti, metaforan avulla. Kiviniemen (1977: 14) mukaan esimerkiksi 

vedenkokoumien väärämuotoisuutta voi ilmaista hyvin moninaisesti, vaikkapa lekseemeillä kieli, koipi, 

housu, saapas, kirves tai luokki. Maankohoumannimien tapauksessa määriteosien suoria substantiiveja 

ja epäsuoria metaforia on mahdotonta erotella ilman nimien etymologian tarkempaa selvitystä. Esitte-

len tässä tutkielmassa kuitenkin joitakin yleisiä havaintoja ja olettamuksia näidenkin nimityyppien 

esiintymisestä tutkimusalueella. 

Tutkimusalueen maankohoumannimissä tarkoitteiden kokoon ja korkeuteen viitataan ensinnä-

kin adjektiivimääritteillä. Yleisin adjektiivi on kokoon viittaava iso, mutta aineiston nimissä esiintyy 

myös adjektiiveja korkea (korkee), pikku, pitkä ja leveä. Kaiken kaikkiaan adjektiivimääritteisiä nimiä 

on alle 4 % kaikista tutkimusalueen maankohoumannimistä. Näistä suurimmassa osassa määritteenä on 

joko iso tai korkea (korkee). Tämä lienee tyypillistä, sillä ainakin Kiviniemen (1990: 150) mukaan ne 
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adjektiivit, joilla ilmaistaan vastakohtaisuutta suuri – pieni, kattavat 40 % adjektiivimääritteisistä ni-

mistä.  

Useimmin iso-määritteen saa appellatiivi vuori. Tämä on jokseenkin yllättävää, koska kuten 

olen edellä osoittanut, jo pelkkä perusosa vuori viittaa suureen kokoon. Isovuorten tarkastelu osoittaa, 

että yksi tarkoite eroaa muista selvästi: 32,5 metriä korkea ja 45,59 metriä laaja Isovuori lienee todelli-

nen makrotoponyymi. Kaikki muutkin Isovuoret ovat yli 10 metriä korkeita, kun matalin on tasan 10 

metrinen ja korkein 22,5 metrinen. Keskimäärin Isovuoret ovat kuitenkin aivan samankorkuisia kuin 

kaikki muutkin vuoret. Kookkainta lukuun ottamatta kaikkien Isovuorten pinta-ala jää alle 10 hehtaa-

rin, joten pinta-alaltaan Isovuoret jäävät jopa alle vuorten keskimääräisen pinta-alan. Näyttääkin siltä, 

ettei Isovuori välttämättä olekaan iso. Nimeämisen suhteellisuus selittänee tämän, sillä jokainen ni-

menkäyttäjä nimeää usein vain oman havaintopiirinsä paikkoja, ja tällä mikrotoponyymien alueella ab-

soluuttisesti pienikin tarkoite voi olla suhteellisesti suuri ja siten ”ansaita” iso-alkuisen nimen. Yhden 

Isovuoren määritelmä onkin suhteellisuutta selittävä: ’korkea kallio, korkein Läppälän alueen kalliois-

ta’ (NA). Huomionarvoista on myös se, että näennäisesti kokoon viittaava adjektiivi iso vaikuttaisi ai-

nakin tarkastelluissa tapauksissa viittaavan pikemminkin tarkoitteen korkeuteen kuin pinta-alaan. Tosin 

maankohoumien tapauksessa ’koko’ on suhteellinen käsite, jonka voi jo sinänsä katsoa sisältävän sekä 

korkeuden että pinta-alan. 

Isoahteitakin tutkimusalueella on useita. Tämä on odotettua, sillä ennen vanhaan jalan ja hevo-

sella kuljettaessa iso maantien mäki oli merkittävä paikka matkanteon kannalta (ks. lisää luvussa 4.1.4). 

Ahteista ei ole mitattu mitta-arvoja muun muassa tarkoitteiden voimakkaan muuttumisen vuoksi, joten 

tarkempi tarkastelu jää tässäkin väliin. Sen sijaan tutkimusalueella on kaksi Isomäkeä, yksi Isokallio ja 

yksi Isoriutta. Toinen Isomäki on huomattavan kookas verrattuna keskimääräisiin mäkiin ja se lienee-

kin makrotoponyymi. Tämä Isomäki on tutkimusalueen korkein mäki (27,5m) jonka alakin on yli 10 

hehtaaria. Toisen Isomäen mitta-arvoja ei ole voinut laskea. Tämän Isomäen kuitenkin mainitaan ole-

van ’suurin verrattuna kulmakunnan muihin mäkiin’ (NA). Isokallio on subjektiivisen selitteen mukaan 

’seudun korkein kallio’, mutta todellisuudessa sen korkeus on vain 10 metriä. Pinta-alaltaan tämä tar-

koite on vain 16 aaria. Isokallio onkin kaikilta ominaisuuksiltaan keskimääräistä pienempi kallio. Tar-

koitteessa oleva jyrkänne ja maininta tarkoitteen koosta suhteessa ympäristöönsä selittänevät nimen 

saaman adjektiivimääritteen. Isoriutta on 7,5 metriä korkea ja 3,46 hehtaaria laaja, joten absoluuttisesti 

sen koko ei ole suuri. Mikäli riutta kuitenkin on hyvin louhikkoinen ja vaikeakulkuinen tarkoite, on 

helppo ymmärtää, miksi se on saanut määritteekseen kokoon viittaavan adjektiivin.  

Kaiken kaikkiaan adjektiivimääritteellä iso viitataan siis kahdenlaisiin tarkoitteisiin. Toiset ovat 

absoluuttisesti isoja maankohoumia, toiset taas ovat vain suhteellisesti isoja maankohoumia. Molem-
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missa tapauksissa adjektiivi iso viittaa erityisesti korkeuteen tai korkeuden vaikutelmaan (jyrkänne). 

Suurimmalla osalla iso-alkuisia nimiä ei ole lähistöllä kontrastinimeä. Kiviniemi (1990: 83, 151) onkin 

todennut, että suhteellisen suuri koko on paikkojen yksilöinnin kannalta käyttökelpoinen piirre, koska 

se käy kaikenlajisten paikkojen määrittelyyn. Ominaisuus ’suuri’ ei kun tarvitse välttämättä vastakoh-

taa ’pieni’. Tämä lienee syy myös siihen, että suuruuteen viittaavia nimiä vaikuttaisi olevan tutkimus-

alueella enemmän kuin pienuuteen viittaavia nimiä.  

Tyrväällä vain pieni-adjektiivin variantti pikku esiintyy määritteenä. Pikkuahteen lisäksi Pikku-

mäet ovat syystä tai toisesta mittauskelvottomia. Toinen Pikkumäki määritellään ’pieneksi mäeksi’, toi-

nen vain ’mäeksi’ (NA). Pikkuvuori on hyvin pieni, sen korkeus on vain 2,5 metriä ja pinta-ala alle 

puoli hehtaaria. Tavallisesti näin pieni tarkoite saa jonkun muun kuin vuori-perusosan. Pikkuvuori mää-

ritellään ’pieneksi kallioksi’, ja epätyypillistä nimeämistä selittää parhaiten se, että lähistöllä sijaitsee 

Isovuori (NA). Pikkuvuori lieneekin tyypillinen kontrasti- eli vastakohtanimi.  

Tutkimusalueella on myös monia korkea-määritteisiä nimiä (tässä tarkastelussa on mukana 

myös adjektiivin assimiloitunut muoto korkee). Näissä nimissä yleisin perusosa on mäki. Korkeamäki-

en olettaisi olevan korkeita. Todellisuudessa korkeudet kuitenkin vaihtelevat paljon. Matalin Korkea-

mäki on yhtä matala kuin matalimmat maankohoumat koko tutkimusalueella, 2,5 metriä. Subjektiivi-

sessa selitteessä tämän kohouman todetaan kyllä olevan ’pieni mäki’, mutta määriteosaa ilmeisesti seli-

tetään mainitsemalla tarkoitteen silti olevan ’korkeampi muita tienvarren mäkiä’ (NA). Muut Korkea-

mäet ovat sentään korkeampia kuin mäet keskimäärin (mäkien keskikorkeus noin 7 m), vaikka kor-

keinkin Korkeamäki on vain 12,5 metrinen. Yhden Korkeamäen todetaan olevan ’suurehko mäki’ ja 

toisen ’muita mailla olevia mäkiä korkeampi’ (NA). Korkeakallioita on tutkimusalueella vain kaksi ja 

niiden molempien mainitaan olevan seudun muita kallioita korkeampia. Toinen kallioista on keskimää-

räistä kalliota matalampi (7,5 m) ja toinen korkeampi (17,5 m). Tutkimusalueella on vielä Korkeavuori 

ja Korkeasaari sekä Korkeeahde. Korkeavuori on keskimääräistä vuorta matalampi, Korkeasaari taas 

on 10-metrisenä tarkoitteena huomattavasti ympäristöään korkeammalla. Näyttää siltä, että adjektiivilla 

korkea voi viitata myös erittäin matalaan tarkoitteeseen. Olennaista näyttää olevan tarkoitteen korkeus 

suhteessa lähiympäristön tarkoitteisiin.  

Muista kokoon tai korkeuteen viittaavista adjektiiveista Tyrvään maankohoumannimien määrit-

teissä esiintyvät vain pitkä ja leveä. Yksi Pitkämäki ja Leveäkallio eivät kuitenkaan anna aihetta yleis-

tykseen. Näiden tarkoitteiden adjektiivit viitannevat nimenkäyttäjän kannalta pikemminkin tarkoitteen 

muotoon kuin kokoon. Leveäkallio on tasaisesti joka suuntaan laskeva, pyöreänmuotoinen avokallio. 

Pitkämäki taas on ympäristöönsä nähden pitkä ja pitkänomainen tarkoite, joka absoluuttisesti ei ole kui-

tenkaan erityisen pitkä. 
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Täsmennetyissä nimissä on tutkimusalueella kyse nimenomaan adjektiivisista täsmennyksistä. 

Nämä nimet voisivat olla myös adjektiivimääritteisiä yhdysnimiä, mutta tässä tutkielmassa ne on luoki-

teltu yhdistämättömien nimien ryhmään poikkeuksellisen rakenteensa takia. Tutkimusalueella on Iso 

Kupulavuori, Iso-Mykyrä ja Iso Lahtomäki sekä Pikku-Mykyrä ja Pikku Lahtomäki. Täsmennysten tar-

koitus on erottaa paikka jostakin toisesta samannimisestä paikasta, ja täsmennyksellä saadaan usein ai-

kaan vastakohtaisuusassosiaatioon perustuva kontrastinimi (NNTT: 22). Kaikilla edellä mainituilla ni-

millä onkin läpinäkyviä vertailunimiä (Iso ja Pikku Lahtomäki, Iso Kupulavuori ja Kupulavuori, Iso- ja 

Pikku-Mykyrä ja Mykyränvuori ja -kallio). Tarkempi tarkastelu paljastaa, että Kupulavuori on Ison Ku-

pulavuoren rinnakkaisnimi. Iso-täsmennyksellä tarkoite erotetaan lähistöllä sijaitsevasta Pikku Kupula-

vuoresta, joka ei sijaitse enää tutkimusalueella, eikä siten ole aineistossa mukana. Silmämääräisesti se-

kä Iso että Pikku Kupulavuori ovat saman oloisia: kookkaita, avokallioisia ja louhikkoisia. Oletettavasti 

Iso-alkuisten nimien tarkoitteet ovat suurempia kuin Pikku-alkuisten tai täsmentämättömien nimien tar-

koitteet. Iso-Mykyrä onkin kaikilla mitoilla mitaten isompi kuin Pikku-Mykyrä. Iso-Mykyrää kutsutaan 

myös Mykyränkallioksi ja Pikku-Mykyrää Mykyränvuoreksi. Tämä on yllättävää, sillä vuori on edellä 

todettu suurempien tarkoitteiden perusosaksi kuin kallio. Iso ja Pikku Lahtomäellä on yhteinen nimitys 

Lahtomäet. Iso Lahtomäki on kuitenkin Pikku Lahtomäkeä suurempi vain pinta-alaltaan, ja lisäksi se 

sijaitsee hiukan korkeammalla merenpinnantasosta kuin Pikku Lahtomäki. Tarkoitteet ovat muilta mi-

toiltaan miltei samansuuruisia. Näyttää siltä, että yksikin piirre riittää erottamaan tarkoitteet koon pe-

rusteella.  

Kaikki maankohoumien kokoon ja korkeuteen viittaavat adjektiivit ovat relatiivisia eli suhteelli-

sia. Nimenomaan relatiiviset adjektiivit muodostavat antonyymipareja (suuri – pieni, korkea - matala). 

Antonymiavastakohdat ilmaisevat aina yhdessä yhtä ominaisuutta, jonka ääripooleina ne itse ovat. Ei 

ole kysymys absoluuttisesta suuresta tai pienestä, vaan ainoa vakio on, että suuri on aina suurempi 

kuin pieni. Se kuinka suuri suuri on, voi vaihdella vapaasti. (Hakanen 1973: 37–38.) Siksi jokin Isomä-

ki voi ympäristössään aivan perustellusti olla nimensä mukainen, vaikka jonkin toisen alueen Isomäki 

olisi kaksi kertaa isompi.  

Adjektiivimääritteiden lisäksi kokoon ja korkeuteen voi viitata suoraan kokoa kuvaavilla sub-

stantiiveilla tai metaforisilla ilmauksilla. Maankohoumannimien tapauksessa näitä ryhmiä on miltei 

mahdoton erottaa toisistaan, joten käsittelen niitä yhdessä. Tarkastelu on tässä tutkielmassa katsauksen 

luontoinen, koska nimien etymologioita ei ole selvitetty. Substantiivimääritteiset ja metaforiset nimet 

muodostavat lisäksi hyvin heterogeenisen joukon.  

Toisinaan määritteillä viitataan johonkin asiaan, jota maankohoumatarkoite muistuttaa (Seinä-

kallio, Tiipetti, Kirkkovuori, Tornimäki, Paapelintorniahde). Esimerkiksi nimen Seinäkallio määrite 
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lienee metaforinen, sillä määriteosa antaa olettaa mäen olevan jyrkkä kuin seinä. Tarkoitteen tarkempi 

tarkastelu paljastaa näin olevan: Seinäkallion jyrkkyys yltää 100 %:in. Joskus nimilipun selite paljastaa 

nimen metaforisuuden: Paapelintorniahde on kohonnut ”ninkum paapelintorni taivasta kohren” (NA). 

Tällaisissa nimissä piilee kuitenkin väärintulkitsemisen vaara, sillä leksikaalisesti yksitulkintaiset nimet 

saattavat olla syntaktis-semanttisesti monitulkintaisia. Esimerkiksi Kirkkokallio voi kyllä olla korkea ja 

kookas kuin kirkko, mutta yhtä hyvin se voi olla nimetty siksi, että sillä sijaitsee kirkko, sieltä näkyy 

kirkko tai siellä on pysähdytty kirkkomatkalla. (mm. Ainiala et al. 2008: 98.) Toisaalta esimerkiksi ai-

neiston torni-alkuiset nimet selitetään tavallisimmin siten, että paikalla on ollut kolmiomittaustorni. 

Tämä tarkoittaa siten epäsuorasti sitä, että nämä kohoumat ovat seudun korkeimpia, koska mittaustor-

neja on pystytetty vain korkeisiin paikkoihin. Nimeämisen peruste kuitenkin lienee nimenomaan pai-

kalla sijainnut artefakti eikä korkeus tai koko.  

Nimien määriteosissa viitataan melko usein myös korkealle ja jyrkälle tarkoitteelle tyypilliseen 

vaivalloiseen kulkemisen tapaan (Luisukallio, Kiivettävä, Käsipuittenahde, Pääkallonahde, Iankaikki-

suudenmäki). Luisukallion mainitaan olevan liukas, Kiivettävän vaikeakulkuinen ja jyrkkä, Käsipuit-

tenahde on ollut kapean ja jyrkän tien kohta, jossa on ollut jonkinlainen kaide estämässä kuormien kaa-

tumista, Pääkallonahde puolestaan on ollut jyrkkä ja talvisin erittäin liukas, Iankaikkisuudenmäki on 

tuntunut humalassa kontaten pitkältä (NA). Nämä kulkemisen tapaan viittaavat määritteet paljastavat 

siis usein jotakin nimenkäyttäjäyhteisön suhtautumisesta tarkoitteen korkeuteen, jyrkkyyteen ja ko-

koon. Ilman Nimiarkiston tietoja näitäkään nimiä ei kuitenkaan olisi voinut tulkita kokoon tai korkeu-

teen viittaaviksi, ja kuten torni-nimien kohdallakin totesin, näidenkin nimien nimenantoperusteeksi 

voisi luokitella korkeuden tai koon sijasta esimerkiksi ’paikalla sijaitsevan’ tai ’paikalla tapahtuneen’. 

Tarkoitteen pieneen kokoon viitataan vähemmän kuin suureen. Selkeästi metaforinen pienuu-

teen viittaava lienee kuitenkin yhdistämätön nimi Orvonperse. Se on pieni mäki, jolta lapset ovat las-

keneet talvisin. Nimen voi tulkita metaforiseksi, ja lisäksi variointinimeksi, viereisen tarkoitteen nimen 

perusteella. Viereisen, hieman suuremman liukumäen nimi on nimittäin Persekallio. Aineiston useat 

Persekalliot on helppo mieltää pieniksi tarkoitteiksi. Ne ovat ikään kuin synonyymisia tavanomaiselle 

termille ’pyllymäki', joka myös mielletään pieneksi mäeksi. Pieneen kokoon viitattaneen myös määrit-

teellä pata. Sekä Patakukkula että kaikki tutkimusalueen Patakalliot viittaavat pieniin tarkoitteisiin, 

eikä niitä isoiksi olisi odottanutkaan. Määritteellä pata viitattaneen samalla lisäksi tarkoitteen muotoon. 

Kerran Persekallio ja Patakallio viittaavat jopa samaan tarkoitteeseen. Sekä appellatiivilla perse että 

appellatiivilla pata viitataan tyypillisesti pieneen, avoimeen silokallioon, jonka muotoa ja olemusta mo-

lemmat appellatiivit kieltämättä kuvaavat. 
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7. Prototyyppiset kohoumat 

Luvussa 4 olen tarkastellut tutkimusalueella esiintyvien maankohoumannimien perusosien subjektiivi-

sia luokitteluja ja luvussa 5 samojen perusosien objektiivisia luokitteluja. Luvussa 6 tarkastelin muuta-

mien erityistapausten perusteella subjektiivisten ja objektiivisten luokittelujen yhteyttä. Tämän luvun 

tarkoitus on koostaa yleisimpien perusosien erilaisten luokittelujen pohjalta jonkinlainen tyyppitapaus, 

prototyyppi.  

Ruusunen (1992), joka on tutkinut Kangasalla käytössä olevien maastonkohoumannimitysten 

semantiikkaa ja pragmatiikkaa, on päätynyt toteamaan, että appellatiivit mäki, kallio ja vuori muodos-

tavat liukuvarajaisen merkityskentän ja niiden ekstensiossa on siten erotettavissa ydin ja periferia.  On 

siis olemassa esimerkiksi hyvin prototyyppisiä vuori-loppuisen nimen tarkoitteita ja sitten vähemmän 

prototyyppisiä vuori-loppuisen nimen tarkoitteita. Ruusunen (1992) on myös todennut, että vuoren eks-

tensio leikkaa niin harjun, mäen kuin kallionkin ekstensiota. Vuori-loppuisen maankohoumannimien 

tarkoitteet voisivat siis olla ominaisuuksiensa perusteella yhtä hyvin harju-, mäki- tai kallio-loppuisia. 

Tämä pitää paikkansa myös Tyrväällä, jossa appellatiivia vuori on käytetty kenties analogian ansiosta 

keskimääräistä useammin maankohoumannimen perusosana. Myös mäen ja kallion ekstensiot leikkaa-

vat toisiaan, ja siten mäki-appellatiivin ekstensio on kaikkein laajin. Mäki on paitsi paikannimien pe-

rusosana esiintyvä sana myös pelkästään appellatiivina käytetty maankohoumien yleisnimitys, jolla 

voidaan viitata mihin tahansa kohoumaan. (Ruusunen 1992: 65.) 

Sanakirjan määritelmistä selviävät kunkin perusosan stereotyyppiset ominaisuudet. Sellaiset 

kohoumat, joilla ei ole näitä sanakirjan sanelemia konventionaalisia ominaisuuksia, eivät ole stereo-

tyyppisiä. Esimerkiksi tutkimusalueen vuoret ja mäet eivät täytä mäelle ja vuorelle Nykysuomen sana-

kirjassa mainittua geologista vähimmäiskorkeutta (ks. luku 5.1.1). Tässä mielessä lähes kaikki tutki-

musalueen vuoret ja mäet ovat epätyypillisiä. Mikä sitten on Tyrvään vuorille, mäille ja kallioille tyy-

pillistä? Millainen on prototyyppinen mäki, kallio tai vuori? 

7.1. Tyypillinen mäki, kallio ja vuori  

Tutkimusalueen mäki voi nousta ympäröivästä maastosta 2,5–27,5 metrin korkeuteen ja ulottua 0,07–

29,91 hehtaarin laajuiselle alueelle. Tämä laaja kokojakauma kertoo siitä, että mäki-appellatiivilla on 

yleistermin rooli, sillä voidaan viitata mihin tahansa maankohoumaan. Tyrvään mäistä suurin osa on 

kuitenkin alle 10 metriä korkeita ja alle viiden hehtaarin laajuisia (Liite 3 ja 6). Tämä osoittaa sen, että 

mäki-appellatiivillakin on oma ydinalueensa, johon prototyyppisimmät tarkoitteet kuuluvat. Tyypilli-

nen mäki-loppuisen nimen tarkoite on melko matala, pienehkö ja loivarinteinen kohouma. Mäen kor-
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kein kohta on keskimäärin 5–7 metriä ympäristönsä yläpuolella, ja pinta-ala keskimäärin 1,5–2,5 heh-

taaria.  

Prototyyppinen mäki on Tyrväällä lisäksi prototyyppistä kalliota ja vuorta matalampi, pienempi 

ja loivarinteisempi. Tyrvään mäet voikin rinnastaa täysin Kangasalan mäkien kanssa: prototyyppinen 

mäki on pienehkö kohouma, joka erottuu kooltaan selvästi korkeasta ja laajasta vuoresta. Mäet eroavat 

vuorista myös loivien rinteidensä myötä. Kalliot ja mäet taas ovat kooltaan lähempänä toisiaan, mutta 

eroavat etenkin maaperältään. Mäet vertautuvat maaperältään harjuihin, joiden maaperä on hiekkaa tai 

soraa. Mäet eivät siten ole tyypillisesti kallioisia, jyrkänteisiä eivätkä louhikkoisia, mutta kivikkoisia ne 

voivat olla. (Ruusunen 1992: 125–126, 128.) Kasvillisuudeltaan Tyrvään mäet ovat huomattavan usein 

metsäisiä, ja silloin tällöin koko tarkoitteen ala on esimerkiksi jonkin tietyn puulajin peitossa. Usein 

mäellä on myös asumus tai artefakti tai se voi olla peltosaarekkeena.  

Kartassa 2 on kuvattuna eräs Tyrvään tyypillinen mäki (Hakanperänmäki). Tämä mäki on kart-

takuvan keskellä. Nimiarkistossa Hakanperänmäkeä ei määritellä mitenkään. Lipun selitteestä voi kui-

tenkin päätellä nimen perustuvan samannimisen maapalstan nimeen, joten Hakanperänmäki lienee 

määriteosaliitynnäinen. (NA.) Hakanperänmäki on 5 m korkea, 1,97 ha laaja ja loivarinteinen, kartan 

perusteella se on myös metsäinen ja kivinen. Mäelle tyypilliseen tapaan myös Hakanperänmäellä on 

asumus, ja tarkoite sijaitsee viljelysten keskellä.  
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Kartta 2 Tyypillinen mäki (Hakanperänmäki, korkeus 5 m, pinta-ala 1,97 ha). Pohjakartta © Maanmittauslaitos lu-

panro 51/MML/08. 

 
Kallio-loppuisten nimien tyypillisintä tarkoitetta on ongelmallista luonnehtia lyhyesti, sillä kal-

lio-loppuisten nimien tarkoitteet ovat hyvin erilaisia. Keskimäärin Tyrvään kalliot ovat 10–12 metriä 

korkeita ja noin 3–5 hehtaaria laajoja. Osa kallioista on kuitenkin hyvin korkeita ja osa hyvin matalia. 

Toisaalta kalliot ovat hyvin pieniä, toisaalta taas hyvin laajoja. Appellatiivin kallio merkityskenttä on-

kin monialainen. Tämän takia esimerkiksi Ruusunen (1992: 98–102) on jakanut tutkielmassaan Kan-

gasalan kalliot neljään tyyppiin: 1) korkeat ja pienet, 2) korkeat ja laajat, 3) matalat ja pienet sekä 4) 

matalat ja laajat. Tämä jaottelu kuvaa hyvin myös Tyrvään kallioita, ja jokaiseen luokkaan on edusta-

jia.  

Tyrvään kalliot jakautuvat korkeusarvojensa suhteen melko tasaisesti, vain todella korkeita kal-

lioita on hyvin vähän (Liite 4). Suurin osa kallioista on kuitenkin alle 15 metrin korkuisia. Pinta-alojen 

suhteen kalliot jakautuvat siten, että suurin osa kallioista on keskikokoisia eli alle 15 hehtaaria laajoja. 

(Liite 7.) Tyrvään kalliot ovatkin tyypillisimmillään pieniä ja melko matalia. Kallioiden korkeudet kui-
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tenkin vaihtelevat 2,5 metristä 42,5 metriin ja pinta-alat 10 aarista 37,51 hehtaariin, joten myös kallio-

appellatiivilla on selkeä yleistermin luonne.  

Myös Ruususen (1992: 98–102) tutkimusalueella Kangasalla useimmat kalliot ovat pieniä ja 

matalia. Tällainen prototyyppinen kallio on Kangasalla yhtenäinen ja sileä, paljas peruskalliokohouma, 

jossa ei kasva puita tai muuta merkittävää kasvillisuutta. Tyrväällä prototyyppinen kallio on ennen 

kaikkea kallioinen. Se voi olla ainakin osittain avokalliota, mutta yhtä lailla kalliolla voi kasvaa jota-

kin.  

Ruususen (1992: 98–102) mukaan matalat mutta laajat kalliot ovat Kangasalla tyypillisimmil-

lään laakeita rantakallioita. Pienille, mutta korkeille kallioille ominaista voi Ruususen mukaan olla 

toispuolisuus, jonka saa aikaan tarkoitteessa oleva jyrkänne. Jyrkänteestä syntyy myös korkeuden vai-

kutelma. Korkeat ja laajat kalliot taas muistuttavat vuoria niin paljon, että ne voitaisiin hyvin nimetä 

vuoriksikin. Tyrvään korkeilla ja laajoilla kallioilla on myös nimenomaan vuori-loppuisia rinnakkais-

nimiä, mikäli rinnakkaisnimiä ylipäänsä on.  

Keskimäärin kalliot ovat Tyrväällä laajempia ja korkeampia kuin mäet, mutta pienempiä ja ma-

talampia kuin vuoret. Kalliolla näyttäisi kuitenkin olevan erityisrooli mäen ja vuoren suhteen, appella-

tiivia kallio käytetään, kun tarkoite on ’kallioinen mäki’ tai ’pieni vuori’. Ruususen (Ruusunen 1992: 

112) mukaan maaperän laatu erottaakin kallion mäestä ja koko vuoresta.  

Kartan 3 keskellä on tyypillinen kallio. Tämä Poussankallio-niminen tarkoite on 10 m korkea ja 

4,48 ha laaja, joten sen voi laskea pienten ja matalien kallioiden ryhmään. Poussankallio on loivapiir-

teinen, mutta kallioille ominaiseen tapaan siinä on avokalliota. Poussankallion kupeessa on myös asu-

mus. Nimiarkistossa Poussankallio on määritelty lakonisesti vain kallioksi (NA). Näyttää ilmeiseltä, 

että myös tämä maankohoumannimi on määriteosaliitynnäinen. 
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Kartta 3 Tyypillinen kallio (Poussankallio, korkeus 10m, pinta-ala 4,48 ha). Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupan-

ro 51/MML/08. 

 

Tutkimusalueen vuori-nimien tarkoitteet puolestaan ovat keskimäärin sekä korkeampia että laa-

jempia kuin muiden perusosien luokittelemat tarkoitteet. Tältä osin tutkimusalueen vuoret ovat proto-

tyyppisiä. Keskimäärin vuoret ovat noin 17,5–19,5 metriä korkeita ja lähes puolet vuorista on yli 20 

metriä korkeita. Ne eivät kuitenkaan yllä lähellekään geologisen vuoren vähimmäiskorkeutta (50 m). 

Keskimäärin vuoret ovat noin 6,5–9,5 hehtaaria laajoja. Suurin osa vuorista on yli 5 hehtaaria laajoja, 

mutta yli 20-hehtaarisiakin tarkoitteita on lukuisia. Aineistossa on kuitenkin paljon vuoria, joiden tar-

koite on erittäin matala ja erittäin pieni. Vuorten kokohaitari ulottuukin yllättävän laajalle: 2,5 metristä 

50 metriin ja 29 aarista 61,9 hehtaariin. Mäen ja kallion tapauksissa laaja kokojakauma on odotettu ja 

kyseisiä appellatiiveja on totuttu käyttämään maankohoumien yleistermeinä. Vuori-appellatiivin koh-

dalla samanlainen joustavuus on odotuksenvastaista. Tutkimusalueella appellatiivilla vuori näyttää kui-

tenkin olevan samanlainen yleistermin asema kuin mäellä ja kalliolla. Toisin sanoen Tyrväällä nime-

tään vuoriksi useita sellaisia tarkoitteita, jotka voisivat yhtä hyvin olla myös mäkiä tai kallioita. Tämä 
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voisi selittyä sillä, että nimenantaja- ja nimenkäyttäjäyhteisössä olisi maankohoumien nimeämisessä 

taustalla jonkinlainen subjektiivinen nimeämismalli (katso tarkemmin luvussa 7.2).  

Ruususen (1992: 71–79) mukaan prototyyppinen vuori on ympäristöönsä nähden kookas sekä 

laajuutensa että korkeutensa puolesta, sen maaperä on kallioista ja vaihtelevaa, ja tarkoitteessa on usein 

myös jyrkänteitä. Lisäksi vuori erottuu ympäristöstään omaksi kokonaisuudekseen mäkiä ja kalliota 

selvemmin. Kallioinen maaperä on Ruususen (1992: 75) mukaan peräti vuoreksi nimeämisen ehto. Tä-

mä lienee tyypillistä myös Tyrvään vuorille, jotka on määritelty huomattavan usein nimenomaan kalli-

oiksi. Tyrvään vuorille on tyypillistä kallioisuuden lisäksi louhikkoisuus ja jyrkänteisyys. Useimmat 

vuoret ovat niin laajoja, että ainakin osa niiden alueesta on metsän peitossa.  

Alla olevassa kartassa (Kartta 4) on tyypillinen vuori. Koska vuori-loppuisten nimien tarkoitteet 

ovat vain harvoin myös geologisesti vuoria, niillä on usein rinnakkaisia nimiä. Kartan Käkikalliokin on 

rinnakkaiselta nimeltään Melkkaanvuori tai Pataniitunvuori. Nimiarkistossa tämä kohouma on määri-

telty ensinnäkin vuorille tyypillisesti kallioksi, mutta Pataniitunvuoren kohdalla nimilipussa on määri-

telmänä metsäinen mäki (NA). Nämä määritelmät kertovat, ettei nimenkäyttäjäyhteisössä ole varmuutta 

siitä, mikä vuoreksi nimetty tarkoite oikeastaan on. Tämä tarkoite on kuitenkin sekä korkeutensa (17,5 

m) että pinta-alansa (6,75 ha) suhteen Tyrväällä tyypillinen vuoreksi nimetty maankohouma. Lisäksi 

tarkoite kohoaa tasaisesti kaikkiin suuntiin, jonka vuoksi se erottuu selvästi ympäristöstään.  Tässä tyy-

pillisessä vuoressa on runsaasti avokalliota ja suuri jyrkänne. Vuoren rinteet ovat melko jyrkät ja niissä 

on kiviä. Kartan perusteella tarkoite on metsäinen. 
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Kartta 4 Tyypillinen vuori (Melkkaanvuori eli Pataniitunvuori eli Käkikallio, korkeus 17,5 m, pinta-ala 6,75 ha). Poh-

jakartta © Maanmittauslaitos lupanro 51/MML/08. 

 
Muita perusosia Tyrvään maankohoumannimiaineistossa esiintyy vain vähän, eikä niistä sen 

vuoksi ole järkevää tehdä yleistäviä päätelmiä. Harju-appellatiivilla luonnehditut tarkoitteet asettuvat 

kuitenkin poikkeuksellisen yhtenäiseen linjaan. Kaikkien tutkimusalueen harjujen korkeus on 5–10 

metriä ja pinta-ala yli 3 hehtaaria. Suurimmat ja pienimmät arvot ovat lähellä toisiaan, eikä epäproto-

tyyppistä nimeämistä ole havaittavissa. Harjujen merkityskenttä lieneekin yhteneväinen Kangasalan 

vastaavan kanssa, joskin Kangasalla harjut ovat suurempia (Ruusunen 1992: 57).  

Prototyyppinen harju on Kangasalla laaja-alainen, pitkämäinen ja sora- tai hiekkapohjainen 

maankohouma. Harju eroaa mäestä ja vuoresta jonomaisen, pitkänomaisen muotonsa ansiosta ja kalli-

oista kaikkien muidenkin ominaisuuksiensa ansiosta. Mäet ja vuoret ovat enemmän paikallisia, yksit-

täisiä kohoumia. Maaperän laatu erottaa harjun vuoresta; harjujen maaperä on hiekkaista tai soraista, 

kun taas vuoret ovat tyypillisimmillään kallioperäisiä. (Ruusunen 1992: 57.) Harju ja vuori rinnastuvat 

korkeutensa ja laajuutensa kautta, mutta eroavat muodon ja maaperän vuoksi (Ruusunen 1992: 63). 
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Tyrväällä kaikki tässä tarkastellut harjut ovat niin pieniä, etteivät ne rinnastu vuoriin, mutta muuten 

harjun edellä mainittu kuvaus pätee Tyrväälläkin. 

7.2. Mallien osuus nimeämisessä 

Muun muassa Kiviniemi (1971: 135) toteaa, että nimistö on systeemikokonaisuus, joka karttuu suures-

sa määrin omalta pohjaltaan. Suuri osa nimistä syntyy siis aiemmin olemassa olleen samantyyppisen 

nimistön pohjalta, erilaisten nimenmuodostusmallien mukaan. Kiviniemen (1977: 6) mukaan nimet ei-

vät siis useinkaan propristu vähitellen appellatiiveista vaan syntyvät aika yhtäkkiä nimenantajan tunte-

man nimimallien mukaan. Koska nimisysteemit ovat avoimia, ne ovat jatkuvassa muutoksen tilassa 

saadessaan vaikutteita ympäröivästä yhteiskunnasta, kulttuurista ja kielenkäytöstä. Vaikka useiden ni-

mien taustalla on muiden nimien antama malli, ovat analogisetkin nimet silti yleensä paikkaa kuvaavia. 

Analogisillakin nimillä on siis nimeämisperuste. (Ainiala et al. 2008: 21, 107–108.) 

Huomiot mallien osuudesta nimeämiseen ovat liittyneet paljolti siirrynnäisnimiin, vaikka paik-

kaa sinänsä kuvaavat nimet eivät voi olla kuitenkaan siirrynnäisiä, eikä nimenanto valmiiden mallien 

mukaan rajoitu vain tämän kaltaisiin nimiin. (Kiviniemi 1977: 4–5.) Paikannimet voidaan osoittaa me-

tonyymisiksi siirrynnäisiksi (Haukijärvi asumuksen nimenä) tai vertaileviksi siirrynnäisiksi (Petsamo 

syrjäisen paikan nimenä) ainoastaan silloin, kun ne perustuvat hyvin tunnettuihin nimiin tai kun niiden 

sisältö ei vastaa paikan entiteettiä. Nimenmuodostus systeemiin perustuvien mallien pohjalta merkitsee 

puolestaan sitä, että nimeämisperustetta ei valita eikä ilmaista mielivaltaisesti, vaan samaan tapaan kuin 

muidenkin samanlajisten paikkojen nimissä. (Kiviniemi 1971: 207–208.)  

Kiviniemen (1971: 208) mukaan mallien mukaan muodostetut nimet voidaankin aina tulkita 

niiden sisältämän kielellisen ilmauksen jonkin merkityksen pohjalta. Siten jokainen analoginenkin nimi 

on samalla myös tarkoitettaan kuvaava. Edes innovaatiot eivät Kiviniemen (1971: 208) mukaan voi 

olennaisesti poiketa vanhoista nimeämismalleista, vaan ne ovat vain nimeämisperustemallien ja sa-

nanmuodostusmallien uusia variantteja. Kiviniemi kuitenkin tarkentaa, että vaikka myös analogiset ni-

met ovat kuvaavia, ne on tulkittava suhteessa muuhun nimistöön. Vaikka paikannimet ovat yleensä 

asiataustaltaan motivoituja (Pitkäjärvi on pitkä, Pyhäjärvi on pyhä), niiden ei tarvitse perustua paikan 

tärkeimpään funktioon eikä ilmaista sitä, että tietty erityispiirre olisi tyypillinen vain kyseiselle paikalle 

(myös Haukijärvi voi olla pitkä tai pyhä). Mallien syntyyn vaikuttaa luonnollisesti nimeämistarve: mal-

li voi syntyä vain silloin, kun on tarvetta nimetä entuudestaan nimeämättömiä paikkoja (Ainiala et al. 

2008: 107–108). 

Mallinimeämistä on tutkittu lähinnä paikannimien määriteosiin liittyen. Tunnettuja nimimalleja 

ovat esimerkiksi -la-suffiksilla muodostetut asutusnimet (Mattila, Heikkilä) tai ise-johdoskantaiset ve-
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sistönimet (Törisevä, Kohiseva). Kaikki nimeäminen on kuitenkin osittain mallisidonnaista. Tietomme 

kielestä auttaa meitä tulkitsemaan jonkin vieraan ilmauksen juuri paikannimeksi eikä esimerkiksi hen-

kilönnimeksi. Tämä sama kyky tekee mahdolliseksi myös uusien nimien luomisen. Esimerkiksi maan-

kohoumien nimeämisessä PA-sanan valinta riippuu paitsi itse maankohouman luonteesta ja ominai-

suuksista, tietenkin siitä, millaisia sanoja paikallisessa kielimuodossa, paikallismurteessa, tunnetaan 

(Ainiala et. al. 2008: 96). Tästä johtuu muun muassa se, että Tyrvään maantiemäet on nimetty ahteiksi, 

mutta esimerkiksi Asikkalan maantiemäet mäiksi. Sovellamme huomaamattamme monenlaisia ni-

meämismalleja.  

Nimen perusosa ilmaisee tavallisesti paikan lajin, ja määriteosa tarkoitteen erityispiirteen (mm. 

Kiviniemi 1990: 90), siksi nimestä Isovuori tulee paikkaa tuntemattomallekin ensimmäisenä mieleen 

kookas maankohouma. Mikäli nimi kuvaa tarkoitettaan lähes täydellisesti, sen subjektiivinen ja objek-

tiivinen luokittelu osuvat yksiin. Mikäli nimi ei kuvaa tarkoitettaan, subjektiivinen ja objektiivinen luo-

kittelu poikkeavat toisistaan. Edellä on esitetty, että subjektiivinen ja objektiivinen luokittelu eroavat 

toisistaan eniten silloin, kun todellisuudessa pienikokoinen maankohouma on saanut perusosakseen ste-

reotyyppisesti suurta kohoumaa tarkoittavan PA-sanan. Toisin sanoen pieni ja matala vuori on epäpro-

totyyppinen. Tyrväällä huomattavan moni vuori-perusosalla nimetty kohouma on epäprototyyppinen 

vuori. Siten on syytä olettaa, että nimeämisen taustalla vaikuttaa jokin malli. 

Kuten jo edellä olen maininnut, korkea ja matala ovat relatiivisia adjektiiveja ja antonyymivas-

takohtia. Tämän antonymiaparin jäseniä yhdistää toisiinsa sekä sisäinen että ulkoinen vertailu. Anto-

nyymit ankkuroituvat aina johonkin relaatiotasoon, ja oleellista on vain se, että ne sijaitsevat tämän ta-

son eri puolilla. Toisin sanoen korkea on aina korkeampi kuin matala ja päinvastoin. (Hakanen 1973: 

37.) Tämä sama ajatus olisi mielestäni sovellettavissa nimimalleihin. Maankohoumista puhuttaessa 

vuori olisi aina kookkaampi kuin mäki, mutta sillä, kuinka kookkaita kohoumat ovat, ei olisi merkitys-

tä. Mallin olemassaolo selittäisi myös sen, että absoluuttisesti matala kohouma voi tulla nimetyksi vuo-

reksi. Vuoreksi nimeämisen ehtona olisi vain se, että kohouma on tässä havaintopiirissä sijaitsevia mui-

ta kohoumia kookkaampi. Kiviniemi (1977: 193) on todennut, että usein nimeäminen saattaa olla pi-

kemminkin systeemin säätelemää nimenvalintaa kuin systeemistä riippumatonta paikan subjektiivista 

kuvausta. Koska nimeäminen on tunnetusti sekä suhteellista että subjektiivista, ja nimenantajat ja -

käyttäjät operoivat useimmiten vain omassa havaintopiirissään, on luontevaa ajatella, että tämä relatii-

vinen malli todella toimisi. Malli toimisi yksilötasolla samaan tapaan kuin mikrotoponyymit muuten-

kin. Makrotasona toimisivat yleiskielen konventionaalistuneet merkitykset. Tämän relatiivisen mallin 

mahdollinen olemassaolo paljastaa myös edellä esittelemäni subjektiivisen ja objektiivisen vastaavuu-

den keinotekoisuuden – tarkoitetodellisuus ei näyttäydy kaikille samanlaisena.  
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8. Yhteenveto 

Tietyn perusosan (PA-sanan) ja tietyntyyppisen kohouman välille on löydettävissä yhteys. Tulokset 

ovat luotettavia kuitenkin vain yleisimpien perusosien osalta, koska harvinaisimpia perusosia on niin 

vähän. Maankohoumannimiin on Tyrväällä annettu perusosia pitkälti yleiskielen odotusten mukaisesti. 

Mäki-perusosa on yleisin maankohoumannimien perusosa, mutta myös kallio ja vuori ovat yleisiä. 

Yleisimpiä perusosia on eniten, ja ne kattavatkin suurimman osan kaikista perusosista. Vuoren, kallion 

ja mäen suhde toisiinsa on tutkimusalueella sekä Nykysuomen sanakirjan että mm. Ruususen (1992) 

sanasemanttisen tutkimuksen mukainen: vuoret ovat kookkaimpia ja mäet vähäisimpiä. Koska mäet ja 

vuoret eivät tutkimusalueella kuitenkaan saavuta mäkien ja vuorten geologista vähimmäiskorkeutta 

kuin satunnaisesti, voidaan ajatella, että koko maankohoumien nimeämisen systeemi on sidoksissa mal-

leihin. Jokainen nimenkäyttäjä nimeää lähipiirinsä maankohoumat tietyn tunnetun systeemin mukaan, 

ja olipa lähialueen tarkoitetodellisuus sitten minkälainen tahansa, kookkaimmat kohoumat ovat vuoria 

ja vähäisimmät mäkiä. Tätä systeemiä näyttää säätelevän alueen puhekieli, joka määrää sen, millä pai-

kan lajia ilmaisevilla appellatiiveilla kohoumia nimetään (vuori/vaara, ahde/mäki).  

Mäki-nimillä voidaan kaikkialla Suomessa viitata ’mihin tahansa kohoumaan’, ja tämä pätee 

myös Tyrväällä. Useimmiten mäki-nimillä kuitenkin viitataan pieneen tarkoitteeseen, ja siten appella-

tiivi mäki rinnastuu toisinaan appellatiiviin kallio, muttei juuri koskaan appellatiiviin vuori. Muutenkin 

Tyrväällä viitataan suuriin kohoumiin vain harvoin mäki-appellativilla. Useimmiten nimien subjektiivi-

nen ja objektiivinen luokittelu vastaavat toisiaan hyvin: mäki-loppuiset nimet määritellään useimmiten 

mäiksi. 

Myös appellatiivi kallio näyttää saavan Tyrväällä odotuksenmukaisen merkityksen. Kallio-

appellatiivilla viitataan useimmiten ’kallioiseen kohoumaan’ ja sillä onkin tässä mielessä yleistermin 

asema. Appellatiivilla kallio voidaankin Tyrväällä viitata mihin tahansa kallioiseen kohoumaan. Kallio-

appellatiivilla on täten mielenkiintoinen rooli appellatiivien mäki ja vuori välissä. Kallioksi voidaan 

nimetä sekä kallioinen mäki että kooltaan vähäinen vuori. Topografitermien ekstensiot leikkaavat näin 

toisiaan. Myös kallio-loppuiset nimet luokitellaan subjektiivisesti ja objektiivisesti yhteneväisesti: kal-

lio-loppuisten nimien tarkoitteet määritellään miltei aina kallioiksi tai ainakin kallioisiksi. 

Vuori-nimellä näyttäisi Tyrväällä olevan ulkomaiden lumihuippuvuorten merkityksen lisäksi 

suomalainen merkitys: vuori on seudun kookkaimpien kohoumien nimitys. Vuori on kallioiksi ja mäiksi 

nimettyjä kohoumia keskimäärin kookkaampi sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Tyrväällä vuori 

voi kuitenkin olla hyvin pienikin. Tämä johtunee kahdesta syystä. Ensinnäkin vuori-appellatiivin käyttö 

tutkimusalueella on runsasta ja analogialla lienee tähän vaikutusta. Toiseksi nimeäminen on suhteellis-
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ta: jokaisen nimenkäyttäjän elinpiirissä korkeimmat kohoumat voivat olla vuoria. Vuorten kohdalla 

subjektiivinen ja objektiivinen luokittelu eroavat toisistaan kenties juuri siksi, ettei yksikään Tyrvään 

vuori ylitä geologisen vuoren vähimmäiskorkeutta. Aineiston vuori-nimien tarkoitteet onkin useimmi-

ten määritelty kallio-appellatiivin kautta: vuori on yhtä kuin ’korkea kallio’. Koska osa vuorista on hy-

vinkin matalia, eikä kaikille tarkoitteille kallioisuuskaan ole tyypillistä, olisi kenties osuvampaa määri-

tellä vuori ’seudun kookkaimmaksi kohoumaksi’. Maankohoumien tapauksessa on kuitenkin tyypillistä 

nähdä erityistermi yleistermin kautta: ”E on Y:n tapainen” tai ”E on jonkinlainen Y” (mm. Kiviniemi 

1990: 80–83). 

Ahde-appellatiivi on Tyrväällä myös poikkeuksetta tietynlaisessa käytössä: sillä viitataan aina 

maantien mäkeen. Ahde-appellatiivin erityisaseman vuoksi appellatiivia mäki ei käytetä miltei koskaan 

Tyrväällä maantien mäen merkityksessä. Tämä on selkeä eroavaisuus sekä yleiskielen konventioihin 

että verrokkipaikkakuntien nimeämistapoihin. Analogialla on todennäköisesti vaikutusta myös ahde-

nimiin, sillä Tyrväällä olisi mahdollista nimetä maantienmäki myös yleiskielen mukaisella appellatii-

villa mäki. Nimiarkiston määritelmissä ahde on lähes aina (maan)tien mäki. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Paikannimiarkiston nimilippu (Tyrvään kokoelma: Korkeakallio) 

Korkeakallio 
 

korkēkallio : korkēlla- 
kalliolla, korkēllekkalliolle 

 
Tyrvää, Kalliala 
(2121 05 : 15/35/22) 

 
Koiranojan itäpuolella  
sijaitseva kallio, joka  
kertoman mukaan on  
korkein metsäalueen  
kallioista. 

 
Tyrvää 
Pirjo Poutanen 
1978 
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Liite 2 Korkeuden ja jyrkkyyden laskeminen 

 

Ketunvuori  

(A on 120 metriä, B 105 metriä ja C 50 metriä)   

A = absoluuttinen korkeus, korkeus merenpinnasta. 

B = jyrkimmän kohdan matalin absoluuttinen korkeus.  

A - B = suhteellinen korkeus.  

C = pisteiden A ja B välinen etäisyys.  

(A - B) / C x 100 = kohouman tämän kohdan jyrkkyys. 
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Liite 3. Mäkien suhteellisen korkeuden jakautuminen. 

 
 
Liite 4. Kallioiden suhteellisen korkeuden jakautuminen. 

 
 
Liite 5. Vuorten suhteellisen korkeuden jakautuminen. 
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Liite 6. Mäkien pinta-alojen jakautuminen. 

 
 

Liite 7. Kallioiden pinta-alojen jakautuminen. 

 
 

Liite 8: Vuorten pinta-alojen jakautuminen. 

 
 


