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Tutkielmassa tarkastellaan Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan kadunnimiä. Kum-

paakin nimistöä tutkitaan ensin erillisenä kokonaisuutena. Nimistöjä tutkitaan ana-

lysoimalla kadunnimien rakenne ja nimeämisperusteet sekä lisäksi nimien nykyseman-

tiikka. Yksittäisten nimistöjen analyysin jälkeen nimistöjä verrataan toisiinsa edellä 

mainittujen piirteitten avulla. Tarkoitus on selvittää, eroaako satojen vuosien aikana 

monien muutoksien kautta kehittynyt keskustan kadunnimistö pääosin kerralla nimetyn 

etiön kadunnimistöstä. Lisäksi keskustan kadunnimistöä verrataan kymmenen kaupun-

gin vertailuaineistoon. Tällä yritetään selvittää, onko Hämeenlinnan keskustan kadun-

nimistö tyypillinen tietyn kokoiselle ja ikäiselle kaupungille ja voiko sitä koskevia tu-

loksia mahdollisesti siis yleistää koskemaan tällaisia keskustoja laajemminkin.  

 Keskustan ja etiön nimistöt eroavat toisistaan selkeästi. Yhteistäkin nimis-

töillä on, mutta ero keskisuuren kaupungin keskustan ja noin viiden kilometrin päässä 

kaupungin ja maaseudun rajalla sijaitsevan etiön välillä on selvä. Etiön uudemmat ka-

dunnimet ovat keskimäärin pidempiä kuin keskustan vanhemmat kadunnimet. Ero nä-

kyy selvästi myös perusosien jakautumisessa: keskustassa yli puolella kadunnimistä on 

perusosana katu, kun taas Vuorentakana yli puolet kadunnimistä loppuu tie-perusosaan. 

Edelleen nimeämisperusteissa ero eri alueiden välillä näkyy. Kummankin nimistön ylei-

sin nimeämisperuste on paikka ja sen alalajit, mutta toiseksi suurin ryhmä on keskustas-

sa muistonimi ja Vuorentakana maatalous. Maanviljely on Vuorentaan suurin ryhmä 

myös kadunnimien nykysemantiikan mukaan, muut suurimmat ryhmät ovat maantie-

teellinen muodostuma, esine ja henkilönnimi/paikka. Keskustan kadunnimien suurimmat 

ryhmät nykysemantiikan mukaan ovat puolestaan henkilönnimi, kirkko ja koulutus sekä 

viranomainen.  

 Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä on noin kolmasosa sellaisia 

kadunnimiä, joita löytyy myös vertailuaineiston keskustoista. Aineiston yleisimmät ka-

dunnimet ovat Koulu- ja Kirkkokatu tai Puisto-, Kirkko- ja Torikatu riippuen siitä, las-

ketaanko vain täysin samanmuotoiset nimet samoiksi, vai otetaanko huomioon myös 



 

 

 

nimet, joilla on eri perusosa tai erilaisia määritteitä. Perusosia tarkastellessa ero Hä-

meenlinnan keskustan ja vertailuaineiston välillä ei ole kovin suuri, tosin katuja on ver-

tailuaineistossa vielä Hämeenlinnaakin enemmän. Lisäksi perusosien hajonta on vertai-

luaineistossa suurempi kuin Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä. Nykysemantii-

kan mukaisessa lajittelussa suurin ero on kauppa ja liikenne -ryhmä. Hämeenlinnan 

keskustan kadunnimistössä tähän ryhmään kuuluu vain yksi nimi, ja vertailuaineiston 

nimistössä ryhmä on toiseksi yleisin. Kaiken kaikkiaan Hämeenlinnan keskustan ka-

dunnimistö on siis melko lähellä tämän kokoisen ja ikäisen kaupungin keskustan tyyp-

pinimistöä.  

 

asiasanat: nimistöntutkimus, kadunnimet, nimeämisperusteet, nykysemantiikka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alkusanat 

 

Tämä pro gradu -tutkielma pohjautuu kandidaatintyöhöni ja osin jo yläasteella tekemiini 

tutkielmiin aiheesta. Nyt vihdoin kovan uurastuksen jälkeen työ ja tutkimus on kuiten-

kin valmis. Työtä tehdessä olen oppinut paljon. Olen oppinut muun muassa sen tärkey-

den, miten yksityiskohdat ja kokonaisuus suhtautuvat toisiinsa. Toisaalta yksityiskohti-

en tunteminen on tärkeää, jotta voi luoda asiasta oikeanlaisen kokonaiskuvan, mutta 

toisaalta yksityiskohtia ei kannata kaivella ja analysoida kokonaisuuden kustannuksella. 

Loppujen lopuksi kokonaiskuva on kuitenkin tärkein, yksityiskohdat vain muodostavat 

sen. Kaiken kaikkiaan tutkielman tekeminen on ollut erittäin antoisaa, ja olen tyytyväi-

nen sekä aihevalintaani että työskentelyyni. Olen kuitenkin tyytyväinen, että työ on nyt 

saatu päätökseen, ja voin keskittää huomioni uusiin haasteisiin.  

 Tämän työn teossa ovat olleet korvaamattomana apuna monet henkilöt, 

joita haluaisin tässä yhteydessä kiittää. Vuorentaan kadunnimistön tutkimisessa ovat 

olleet isona apuna Sirkka Nukari, Aino Tulokas ja Virpi Mikkola. Hämeenlinnan kes-

kustan nimistöä tutkiessani olen saanut paljon apua Hämeenlinnan kaupunginarkiston 

arkistopäälliköltä Seija Hellbergiltä ja Hämeenlinnan kaupungin kaavoitustoimiston 

väeltä, erityisesti Irina Pohjolalta ja Päivi Salorannalta. Luonnollisesti isot kiitokset me-

nevät myös ohjaajalleni Kaija Kuirille. Ilman edellä mainittujen henkilöiden apua työni 

olisi ollut paljon hankalampaa, jollei jopa mahdotonta. Kiitokset myös muille työssäni 

minua auttaneille.  
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1 Johdanto 

 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

 

Tässä tutkielmassa tutkitaan Hämeenlinnan kadunnimiä. Pääaineistoksi on valittu kaksi 

kaupunginosaa: Hämeenlinnan ydinkeskusta ja Vuorentaka.  Näiden alueiden  kadun-

nimistöjä sekä tutkitaan erillisinä että vertaillaan. Nimistöjä verrataan toisiinsa ja kes-

kustan nimistöä vielä vertailuaineistoon. Kaupunginosat ovat syntyneet eri aikoina ja 

kehittyneet muutenkin eri tavoin. Keskustan kadunnimikokonaisuus on rakentunut hi-

taasti ja omalla painollaan. Vuorentaan nimistö on puolestaan suureksi osaksi rakennet-

tu tietoisesti yhdellä kertaa, tosin kokonaisuuteen kuuluu myös vanhempia kadunnimiä. 

Oletan tämän eron alueiden ja kadunnimistökokonaisuuksien rakentumisessa vaikutta-

van myös kadunnimistöön ja sitä kautta kuvaan, jonka kadunnimistö antaa kummastakin 

alueesta.  

 Jotta kokonaisuuksia voisi vertailla, käydään tutkielmassa ensin kumman-

kin kokonaisuuden kadunnimistö huolellisesti läpi. Keskustan osalta käsittely tapahtuu 

pääosin aikajärjestyksessä, jolloin samalla tehdään näkyväksi myös keskustan nimistön 

kehitys ja muutokset. Lisäksi ennen vertailua analysoidaan niin keskustan kuin Vuoren-

taankin nimistökokonaisuudet perus- ja määriteosien, nimeämisperusteiden ja nimien 

nykysemantiikan osalta. Pääosin nimistöjä käsitellään kokonaisuuksina, mutta myös 

yksittäisiä nimiä nostetaan esiin. Tutkielmassa pyritään selvittämään jokaisen kadunni-

men nimeämisperusteet ja -aika mahdollisimman tarkkaan. Nimien nykysemantiikan 

tutkiminen on otettu mukaan sen tuoman lisäarvon vuoksi. Vaikka nimeämisperusteet ja 

nykysemantiikka osin ovatkin yhteneväisiä, tarjoaa näiden kahden piirteen yhdistelmä 

hieman laajemman ja kattavamman kuvan nimistä ja nimistöistä, kuin jos tutkittaisiin 

nimiä vain toiselta kannalta.  

 Vertailuosuus koostuu kahdesta osasta: keskustaa ja Vuorentakaa verra-

taan keskenään ja lisäksi verrataan myös Hämeenlinnan keskustaa 10 kaupungista koos-
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tettuun vertailuaineistoon. Vertailtavina piirteinä ovat pääosin samat piirteet kuin yksit-

täisten alueiden analysoinnissa. Näitä piirteitä vertailemalla tavoitteena on saada selvil-

le, miten keskustan ajan kanssa rakentunut nimistö mahdollisesti eroaa Vuorentaan ker-

ralla annetusta ja tuoreemmasta nimistöstä. Lisäksi keskustan vertaamisella tyyp-

pinimistöön pyritään selvittämään, onko Hämeenlinnan keskustan kadunnimistö tyypil-

linen nimistö tietynkokoiselle ja -ikäiselle kaupungille. Jos näin on, voi Hämeenlinnaa 

koskevia tuloksia ja lukuja laajentaa koskemaan tietynlaisen kaupungin nimistöä ehkä 

yleisemminkin.  

 

 

1.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto koostuu kolmesta kadunnimikokonaisuudesta. Ensimmäinen kokonai-

suus on Hämeenlinnan keskustan kadunnimistö. Olennaista keskustan kadunnimistössä 

on se, että se on alkanut kehittyä jo 1700-luvun lopulla. Osa nykyisistä kadunnimistä on 

1800-luvun alusta, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös 2000-luvulla annettuja nimiä. 

Lisäksi monien katujen nimiä on muutettu useaan otteeseen, joten nykyinen kokonai-

suus on kehittynyt vähitellen monien päätösten ja sattumusten summana. Toinen kadun-

nimikokonaisuus on reilut neljä kilometriä keskustasta luoteeseen sijoittuva pääosin 

1990-luvun alkupuolella rakennettu Vuorentaka. Vuorentaan kadunnimistä hieman alle 

puolet ovat alueen vanhoja teitä ja vastaavasti hieman yli puolet 90-luvulla ja 2010-

luvulla rakennettujen asuinalueiden nimistöä. Lisäksi Hämeenlinnan keskustan vertailu-

aineistona on kymmenen kaupungin keskustojen kadunnimistöt. Näiden kaupunkien 

aineistoja ei ole käsitelty erillisinä ollenkaan, vaan vain vertailukohtana Hämeenlinnal-

le. Niistä on muodostettu eräänlainen keskustan tyyppinimistö, jolloin kaupunkikohtai-

set erityisyydet on saatu ainakin jossain määrin häivytettyä. Tällaiseen keskiarvoon ver-

taamalla myös Hämeenlinnan keskustan tuloksia ja lukuja voidaan mahdollisesti laajen-

taa koskemaan isompaakin aluetta.  
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 Hämeenlinnan keskusta on helppo rajata Vanajaveden ja 3-tien avulla (ks. 

keskustan kartta s. 45). Keskusta rajautuu Vanajaveteen idässä ja etelässä, 3-tiehen eli 

moottoritiehen lännessä, ja pohjoisessa raja kulkee Käyräkadun ja Linnan kasarmien 

pohjoispuolitse takaisin Vanajaveteen. Muun muassa kaavoitustoimiston asiakirjoissa 

keskusta on vielä jaettu neljään kaupunginosaan: Linnanniemeen, Koilliskulmaan, Hä-

meensaareen ja Saaristenmäkeen. (Hämeenlinnan kaupunki 23.3.2009.) Alunperin uu-

della paikalla ollut keskusta on sijoittunut vain muutamien korttelien alueelle jotakuin-

kin nykyisten Lukiokadun, Arvi Kariston kadun, Eteläkadun ja Kaivokadun rajaamalle 

alueelle. Olen kuitenkin valinnut alueeksi nykyisen keskustan, sillä tässä työssä ajatuk-

sena on tutkia juuri nykyisen keskustan kadunnimikokonaisuutta. Tällöin olisi ollut 

hieman keinotekoista rajata alue 1770-luvun keskustan mukaan. Alkuperäinen keskusta 

on yksinkertaisesti ajan myötä kasvanut hieman. Alueeksi on kuitenkin rajattu ydinkes-

kusta, eikä mukaan ole otettu Vanajaveden itäpuolisia tai moottoritien länsipuolisia alu-

eita. Kuten jo aiemmin on mainittu, perustuu tämä rajaus niin maastonmuotoihin kuin 

myös kaupungin virallisiin asiakirjoihin.  

 Vuorentaan alue on rajattu pääosin nykyisen Vuorentaan kaupunginosan 

rajojen mukaan. Huomattavana lisärajauksena kuitenkin on jätetty pois Kuralankallion 

toisella puolella sijaitseva Kuralan alue, joka kaupunginosaan nykyään kuuluu. Histori-

allisesti Vuorentaka on kuitenkin rajautunut kaakossa Kuralankallion tienoille, jossa 

nykyään on Vuorentaan hautausmaa. Kuten monet muutkin rajat, myös tämä raja on 

muodostunut melko luonnollisesti. Kuralankallio on korkeahko maankohouma, joka on 

ollut esteenä liikenteelle. Näin Vuorentaan kylä ei ole levinnyt mäen toiselle puolelle 

luonnollisesti, eikä kallion päällä olekaan asutusta, vaan vain hautausmaa ja metsää. 

Koillisessa Vuorentakaa on aina rajannut Vuorenharju. Historiallisesti Vuorentaan ky-

län takamaat ja -metsät ovat jatkuneet lounaassa aina Alajärvelle asti, mutta nykyään 

tämä alue on Majalahtea. Tämän työn rajauksen lounaislinja kulkee samassa kohtaa 

kaupunginosan rajan kanssa. (Hämeenlinnan kaupunki 23.3.2009.) 

 Juuri nämä kaksi aluetta on valittu pääasiassa niiden erilaisuuden takia. 

Toisen alueen nimistö on kehittynyt ajan myötä, ja toisen alueen nimistöstä suurin osa 

on nimetty yhdellä kertaa. Kahden eri tavoin kehittyneen alueen nimistöä vertailemalla 
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voinee parhaiten selvittää, miten nimistön kehitystapa vaikuttaa lopputulokseen. Tieten-

kin tutkimuksen painoarvo kasvaa sen myötä, mitä useampia alueita siinä tutkitaan. Täs-

tä syystä onkin tutkimukseen otettu mukaan myös varsinainen vertailuaineisto. 

 Jotta Hämeenlinnan nykyisen keskustan nimistön lukuja ja esiintymisiä 

pystyisi mahdollisesti soveltamaan laajemmaltikin, on tässä tutkielmassa verrattu kau-

pungin keskustan nimistöä kymmenen muun suomalaisen kaupungin keskustanimis-

töön. Näiden kymmenen kaupungin nimistöjä ei analysoida erillisinä, vaan niistä on 

koottu tyyppinimistö, johon Hämeenlinnan nimistöä verrataan. Tähän tyyppinimistöön 

kuuluu 324 kadunnimeä, joka on luonnollisesti paljon suurempi määrä kuin Hämeenlin-

nan keskustassa olevat kadunnimet. Kun luvut muunnetaan prosenteiksi, voidaan niitä 

kuitenkin verrata keskenään.  

Kaupungit on valittu sillä perusteella, että ne olisivat niin perustamisvuo-

deltaan kuin myös asukasluvultaan mahdollisimman lähellä Hämeenlinnaa. Luonnolli-

sestikaan kymmentä ajallisesti ja väestömääräisesti täysin vastaavaa kaupunkia ei Suo-

messa ole, jolloin aikahaarukaksi on valittu vuodet 1546 – 1848
1
 ja asukasmääräksi 

28 000 – 97 000
2
. Perustamisvuosien vaihteluväli on siis noin 300 vuotta. Perustamis-

vuoden mukaan valinta on perusteltavissa sillä, että kun kaikki kaupungit ovat olleet 

olemassa vähintään reilusti yli 150 vuotta ja kuitenkin reilusti alle 500 vuotta
3
, ovat ne 

ehtineet kehittyä ja kasvaa suurin piirtein yhtä pitkään. Tästä syystä esimerkiksi Porvoo-

ta ei ole hyväksytty joukkoon mukaan, sillä kaupunki on perustettu jo 1300-luvun puo-

livälin paikkeilla. Kaupunki ja sen katunimistö ovat siis saaneet kasvaa ja kehittyä vä-

hintään 200 vuotta, joissakin tapauksissa jopa 500 vuotta muita kauemmin. Tällöin ke-

hityskulun ja -tilanteen voi olettaa olevan erilainen nykyhetkellä nuorempiin kaupun-

keihin verrattuna.  

Kaupungin koko merkitsee myös. Vaikka sekä Helsinki että Tampere 

ovatkin perustettu aikavälin sisällä, ovat ne väkiluvultaan niin paljon muita kaupunkeja 

                                                           
1
 Hämeenlinna on perustettu vuonna 1639. 

2
 Hämeenlinnan asukasmäärä tammikuun 2012 lopussa oli reilut 67 000. 

3
 Hämeenlinnan lisäksi 6 kaupunkia on perustettu 1600-luvulla. 
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isompia
4
, että keskustan ja ydinkeskustan rakenne eroavat huomattavasti pienempien 

kaupunkien vastaavista. Näin ollen niitä ei ole otettu mukaan vertailuun. Vertailussa 

mukana olevat kaupungit ovat Kuopio, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Mikkeli, 

Kokkola, Kajaani, Tammisaari ja Savonlinna.  

Ydinkeskustojen rajaus on ollut haastavaa. Yhtenäisyyden vuoksi pohjana 

on käytetty Urbes Finlandiae -teoksessa olevia 1830–40-lukujen karttoja ja asemakaa-

voja. Nykyisten ydinkeskustojen on katsottu rakentuneen pääasiassa näille alueille ja 

lähteneen leviämään näiltä alueilta. Nykyisten ydinkeskustojen tutkimiseen ja nimien 

keruuseen on käytetty pääosin Googlen karttapalvelua kuitenkin niin, että jos Googlen 

ja kaupungin oman karttapalvelun välillä on ollut eroavaisuuksia, on ne ratkaistu kau-

pungin oman karttapalvelun eduksi. Ongelmia on seurannut siitä, että jo puhtaasti maan-

tieteellisistä seikoista johtuen osa ydinkeskustoista on laajentunut enemmän kuin toiset. 

Tällaisia vähän laajenneita keskustoja on muun muassa Joensuussa ja Savonlinnassa, 

kun taas esimerkiksi Porissa keskustan alue on alun perinkin ollut paljon laajempi. Va-

littujen kadunnimien määrä vaihtelee 22:n ja 44:n välillä. Kun kuitenkaan ei ole tarkoi-

tus verrata näitä kaupunkeja keskenään, on katsottu, ettei suurehko vaihteluväli haittaa 

tutkimusta. Kaikkien kymmenen kaupungit ydinkeskustojen kadunnimet on kerätty yh-

deksi listaksi. 

Tätä listaa on sitten käsitelty samalla tavoin kuin Hämeenlinnan keskustan 

nimistöä, siis kuin yhden kaupungin keskustanimistöä. Eri kaupunkien nimistöjä tai 

kokonaisuutta ei ole tässä työssä erikseen esitelty tai analysoitu, vaan tuloksia on vain 

verrattu Hämeenlinnan keskustan nimistöön. Toki vertailuaineistonkin tiedot on tutkittu, 

jotta niitä on voitu verrata Hämeenlinnan nimistökokonaisuuteen. Nämä tulokset esitel-

lään luvussa 7.  

Hämeenlinnan keskustan alueelta on säilynyt asemakaavoja ja karttoja 

1770-luvulta lähtien, siis miltei kaupungin siirtämisestä asti. Näiden asemakaavojen ja 

muiden arkistolähteiden perusteella voi keskustan katunimistöstä saada monipuolisen 

kuvan myös historiallisesta näkökulmasta. Näin myös nimistön kehittyminen saadaan 

                                                           
4
 Tampereen väkiluku on kaksinkertainen ja Helsingin kuusinkertainen suurimpaan kaupunkiin 

eli Kuopioon nähden. 
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hyvin näkyviin. Myös Vuorentaan alueelta on säilynyt karttoja aina 1700-luvun alusta 

asti (Vilkuna 2006: 10). Tämän alueen nimistöä tutkittaessa vanhoja karttoja tärkeämpi 

tiedon lähde on kuitenkin alueen vanhat asukkaat, joista monet yhä asuvat Vuorentaka-

na. Vuorentakana elää yllättävän paljon alueen vanhojen kantatalojen asukkaita, joista 

monet tuntevat alueen erittäin hyvin. Vielä elossa olevien ihmisten muistitieto riittää 

päälähteeksi Vuorentaan kohdalla siksi, että miltei kaikki tiennimet ovat suhteellisen 

uusia. Vain Hämeen Härkätie ja muinainen Hiidentie ovat muuhun tiennimistöön näh-

den huomattavan vanhoja nimiä. Toisaalta Härkätietä ja sen nimeä on tutkittu jo aiem-

min runsaasti, ja Hiidentien olemassaolosta juuri Vuorentakana ei ole edes täyttä var-

muutta. (Vilkuna 2006: 10.) 

 Asemakaavoista ja muista kartoista saatujen tietojen lähdeviitteitä ei ky-

seisiä aikakausia käsittelevien kappaleiden kohdalla ole merkitty mitenkään. Kyseisen 

kohdan asemakaava ja myös sen julkaisu- tai tekovuosi näkyvät kuitenkin kappaleen 

otsikossa. Lisäksi joka luvun lopussa on kuva käsittelyssä olevasta asemakaavasta tai 

kartasta. Muut lähdeviitteet on merkitty koko työhön vallitsevan käytännön mukaisesti. 
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2 Teoria 

 

 

Varsinaista teoriaa ei tarvita kadunnimitutkimuksessa välttämättä kovinkaan paljon. Sen 

sijaan tutkimus ja analyysi lähtee monesti itse kadunnimistä, niiden sisällöstä ja histori-

asta. Tätä työtä tehdessä on luonnollisesti tutkittu aiempia tutkimuksia, mutta itse tutki-

muksessa niitä ei ole käytetty, eikä tutkimusaineistoa ole niihin verrattu. Kun kyseessä 

on sellaisen alueen kadunnimistön tutkimus, jota ei ole aiemmin tutkittu, ei tutkimustu-

loksia voi verrata aiempiin tuloksiinkaan. Sen sijaan teoriana on käytetty osin paikan-

nimistön tutkimuksen erilaisia lajitteluita niin nimeämisperusteiden kuin kadunnimien 

nykysemanttisen lajittelunkin osalta. Niiden soveltamisesta tässä työssä kerrotaan lisää 

luvussa 2.2. 

 

 

2.1 Paikannimistön tutkimus 

 

Paikannimistön tutkimus on osa nimistöntutkimusta. Suurin osa Suomessa tehdystä ni-

mistöntutkimuksesta on itse asiassa perinteisesti ollut paikannimistön ja henkilönnimis-

tön tutkimusta. (Ainiala et al. 2008: 60.) Nämä kaksi ryhmää myös ovat tiiviissä suh-

teessa keskenään: Henkilönnimiä on paljon paikannimistössä, muun muassa kadun- ja 

talonnimissä ja paikannimissä. Toisaalta erityisesti talonnimiä käytetään runsaasti hen-

kilönniminä (Vahtola 1999: 4). Muita nimistöjä  on Suomessa alettu laajemmassa mää-

rin tutkia vasta 1900-luvun lopulla (Ainiala et al. 2008: 60).  

 Paikannimistöä tutkiessa päätavoite on yleensä ollut paikannimien tulkinta 

niiden kielellistä rakennetta ja asiasisältöä tutkimalla (Kiviniemi 1987: 7). Rakenteen ja 

nimeämisperusteet selvittämällä on tutkittu yleensä kokonaisia nimisysteemejä, tosin 

yksittäisten nimien kautta. Tällaisia tutkimuksia sanotaan aluemonografioiksi, sillä 
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usein niissä tutkitaan joko tietyn alueen koko paikannimistöä tai sitten tietyn alueen 

tietynlajisten paikkojen nimiä. (Ainiala et al. 2008: 63, Kiviniemi 1987: 8.) Suurin osa 

tällaisista aluemonografioista on pro gradu -töitä, joskin laajempiakin tutkimuksia on 

tehty (Ainiala et al. 2008: 63). 

 Paikannimen, kuten proprin tarkoitus yleisemminkin on yksilöidä tietty 

asia, paikannimen eli toponyymin kohdalla paikka (mm. Ainiala 1997: 15). Nimen avul-

la jokin tietty paikka voidaan identifioida ja siitä voidaan puhua käyttämättä pitkiä mää-

reketjuja (Vahtola 1999: 4). Paikannimet on perinteisesti jaettu kahteen pääryhmään sen 

mukaan, millainen suhde paikalla on ollut ihmisiin: kulttuuri- ja luontonimiin. Kulttuu-

rinimet ovat kaikki jossain määrin ihmisen rakentamia, tosin joissain tapauksissa ”ra-

kentamiseksi” katsotaan pelkkä alueen, vaikkapa laitumen aitaaminenkin. Kulttuurini-

met on vanhastaan jaettu kolmeen ryhmään: asutusnimiin, artefaktinnimiin ja viljelys-

nimiin. Asutusnimiin kuuluvat muun muassa kaupunkien ja niiden osien nimet sekä 

asumusten nimet, artefaktinnimiin erilaiset rakennelmien nimet, kuten katujen ja siltojen 

nimet ja viljelysnimiin kuuluvat esimerkiksi peltojen ja laidunten nimet. Luontonimet 

puolestaan ovat nimensä mukaisesti luonnonpaikkoja, jotka ihminen on vain nimennyt. 

Luontonimet jaetaan yleensä maastonimiin ja vesistönimiin. Ensin mainittuja ovat muun 

muassa mäkien, metsien ja soiden nimet ja jälkimmäisiä jokien, järvien ja saarien nimet. 

(mm. Ainiala et al. 2008: 90-91.) Tässä tutkielmassa käsitellään pääosin kadunnimiä eli 

artefaktinnimiä, mutta joidenkin kadunnimien kohdalla täytyy huomioida myös alueen 

muut nimet, kuten viljelys-, maasto- ja vesistönimet. Jokainen kadunnimi ja nimeämis-

peruste yritetään analysoida ja tutkia mahdollisimman tarkkaan ja niin pitkälle kuin 

mahdollista. Aina kovin pitkälle menevä analyysi ei tietenkään ole mahdollista.  

 Hämeenlinnan keskustan tai Vuorentaan väylännimistöjä ei tietojeni mu-

kaan ole laajemmassa mittakaavassa tutkittu. Lähinnä tekstit keskustan kadunnimistä 

ovat olleet yksittäisiä artikkeleita kotiseutujulkaisussa, kuten Mika Ernon tai Inka-Maria 

Laitilan artikkelit Hämeenlinna-Wanaja-kotiseutujulkaisussa vuosina 1982 ja 1991. Sen 

sijaan Vuorentaan Hämeen Härkätiestä on kirjoitettu useitakin teoksia. Näistä teoksista 

iso osa on kuitenkin erilaisia matkakertomuksia ja esittelyitä kulkuväylän varren nähtä-

vyyksistä tai sen varrella sattuneista tapahtumista, kuten Heikki Saaren Hämeen Härkä-
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tie (2009), Jaakko Masosen Härkätie: Hämeen Härkätien matkailuopas (1992) ja Jyrki 

Ali-Yrkön Hämeen Härkätien varrella: Juho Konstantin Juhonpoika Ali-Yrkön esi-isiä 

ja jälkeläisiä (2001). Tuorein teos Hämeen Härkätiestä lienee Katriina Mäntysen pro 

gradu -tutkielma Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitok-

selle vuodelta 2006. Mäntynen tutki maiseman kehitystä Härkätien ympäristössä ja eri-

tyisesti Vuorentaan kylän kohdalla tutkielmassaan Harjun halki pellon poikki. Härkä-

tien maisemaselvitys Hämeenlinnan alueelta. Muista Vuorentaan kaduista ei sen sijaan 

ole kirjoitettu tutkimuksia tätä tutkielmaa ennen.  

 

 

2.2 Kadunnimistön tutkimus 

 

Kaupunkinimistön tutkimus on perinteisesti ollut lähinnä virallisen nimistön ja kadun-

nimistön tutkimusta. Viime vuosituhannen loppuun mennessä on tutkittu lukuisten 

suomalaisten kaupunkien, muun muassa Helsingin, Turun, Lahden, Lappeenrannan, 

Vammalan, Kuusankosken ja Mikkelin, kadunnimistöjä. Kuitenkin viime vuosien aika-

na kaupunkinimistön tutkimus on muuttunut monitieteisemmäksi. Tämä pätee myös 

tähän tutkimukseen. Tutkimus sijoittuu suomen kielen alalle, mutta viitteitä esimerkiksi 

ruotsin kieleen (ruotsinkieliset kadunnimet) ja historiaan (keskustan vanhat kadunnimet, 

Vuorentaan vanhat kadunnimet ja uusien nimeämisperusteet) on kuitenkin runsaasti. 

Lisäksi viime vuosien aikana on alettu tutkia yhä enemmän myös epävirallista nimistöä 

ja muun muassa ihmisten suhtautumista ympäristönsä nimistöön sekä nimiä niiden käyt-

tökontekstissaan. (Ainiala et al. 2008: 78-79.) Tällainen tutkimus on esimerkiksi Johan-

na Valkaman pro gradu -tutkielma Hervannan kadunnimistä vuodelta 2008. Valkama on 

tutkinut alueen kadunnimiä paitsi perinteisin keinoin, myös siltä kannalta, millaisista 

kadunnimistä hervantalaiset pitävät, ja muun muassa mitkä nimet ovat alueen suosi-

tuimpia ja toisaalta vähiten pidettyjä. Kuitenkin kaavanimet eli esimerkiksi juuri kadun-

nimet ovat kaupunkinimistön suurin yksittäinen ryhmä, ja niitä tutkitaan edelleen paljon 

(Ainiala et al. 2008: 137).  



 

10 

 

 Viime vuosina Tampereen yliopistossa pro gradu -töissään kadunnimiä 

ovat tutkineet muun muassa seuraavat: Niina Nisula Kangasalan nimistöä vuonna 2003, 

Tuomas Väinä Kyröskosken nimistöä vuonna 2002 ja Tarja Tuomi Salon kadunnimis-

töä vuonna 2008. Omaa tutkielmaa tehdessäni olen tutkinut ja käyttänyt muun muassa 

Maija Louhivaaran Tampereen kadunnimistä kertovaa työtä, Valkaman tutkielmaa ja 

Riikka Vaitniemen Lempäälän tiennimistä kertovaa pro gradu -tutkielmaa vuodelta 

2005.  

 

 

2.3 Aineistojen luokittelu 

 

Tässä työssä käyttämäni luokittelut osin pohjautuvat muihin, vanhempiin ja perinteisiin 

luokitteluihin, mutta osin ovat tähän tarkoitukseen kehittämiäni. Muokkaamiani luokit-

teluita on kaksi: nimeämisperusteiden luokitteluun käytetty ja nimien nykysemantiikan 

analysointiin tarkoitettu. Koska vain Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan kadunni-

mistöt on lajiteltu nimeämisperusteidensa mukaan, on tästä luokittelusta pystytty muo-

vaamaan juuri näille nimistöille sopiva. Luokitteluun on otettu mukaan vain sellaisia 

luokkia, joihin kuuluvia nimiä Hämeenlinnan keskustassa tai Vuorentakana on. Nimet 

on siis luokiteltu sen mukaan, millä perustein ne on aikanaan nimetty. Näiden kahden 

nimistön kohdalla on siis käytetty samaa luokittelua, mutta luonnollisestikaan kaikkiin 

ryhmiin kuuluvia nimiä ei molemmissa paikoissa esiinny. Esimerkiksi Vuorentakana 

kohtalaisen suurenkin ryhmän muodostavia maatalous-perustaisia nimiä ei keskustassa 

ole ollenkaan. Luokitteluun kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavat ryhmät: paikka, 

muistonimi, maatalous, käyttö, ominaisuus ja muu. Lisäksi paikka-ryhmä on jaettu vielä 

neljään alaryhmään hieman muun muassa Ainialan ja kumppaneiden kirjassaan esitte-

lemään luokitteluun tukeutuen (Ainiala et al. 2008: 108-110, 133). Paikka-ryhmän alala-

jit ovat mihin kyseinen väylä vie, mikä rakennus tai laitos väylän varrella sijaitsee, mil-

lä alueella väylä on ja mikä on sen sijainti suhteessa muihin katuihin. Henkilön mukaan 

nimetyt kadut ovat keskustan ja Vuorentaan kohdalla oikeastaan kaikki niin sanottuja 
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muistonimiä, joten ne on merkitty muistonimiksi, vaikka pientä pohdintaa voi eräiden 

nimien kohdalla harrastaa (ks. esimerkiksi Ainiala et al. 2008: 133). Tästä lisää luvussa 

8.2, jossa tutkitaan Vuorentaan kadunnimien nimeämisperusteita. Tässä luokittelussa on 

myös muutamia yhden tai kahden nimen ryhmiä, sillä luokittelussa on pyritty mahdolli-

simman suureen tarkkuuteen, ei niinkään yleistäviin luokituksiin. Tarkemmin eri ryh-

mistä ja luokittelusta kerrotaan luvuissa 6.2, 8.2 ja 9.3, joissa Hämeenlinnan keskustan 

ja Vuorentaan kadunnimistöjä luokitellaan ja analysoidaan nimeämisperusteiden mu-

kaan. 

 Nimien luokittelu niiden nykysemantiikan mukaan toimii hieman eri peri-

aatteella kuin nimeämisperusteiden luokittelu. Vertailuaineiston kohdalla kadunnimien 

jaottelu nimeämisperusteiden mukaan olisi ollut mahdotonta, kun nimien taustat eivät 

ole olleet tiedossa. Nimien nykysemantiikan mukaisessa luokittelussa näitä taustoja ei 

kuitenkaan tarvitse tietää, vaan nimet jaotellaan nimenomaan niiden nykyisen semantii-

kan mukaan. Tässä nykysemantiikan mukaisessa luokittelussa on lähdetty jakamalla 

nimet kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko  ne luonto- vai kulttuurinimiä. Tämä jaotte-

lu perustuu muun muassa Ainialan ja kumppaneiden kirjassaan esittämään paikannimi-

en perinteiseen kahtiajakoon (ks. esimerkiksi Ainiala et al. 2008: 90). Nimistöntutki-

muksen perusteet -kirjassa esitelty jaottelu on kuitenkin tarkoitettu yleisesti paikannimi-

en luokitteluun, joten pidemmälle sitä ei ole ollut järkevää käyttää tässä työssä. Luon-

tonimien ryhmässä on kyllä Ainialan tapaan maasto- ja vesistönimet, mutta myös esi-

merkiksi ilmansuunta-ryhmä. Kulttuurinimien ryhmä sen sijaan on jaettu alaryhmiin 

melkoisesti Ainialan mallista poikkeavasti: Siinä missä Nimistöntutkimuksen perusteet 

-teoksessa kulttuurinimiin kuuluvat asutusnimet, artefaktinnimet ja viljelysnimet, on 

tässä työssä ryhmiä neljätoista. Kulttuurinimien alaryhmät ovat esine, henkilönnimi, 

kauppa ja liikenne, kirkko ja koulutus, kulttuuripaikka, käsityö, ominaisuus, muu, ra-

kennus ja viranomainen. Vaikka sekä nimeämisperusteissa että nykysemantiikan mu-

kaisessa lajittelussa on yhtenä alaryhmänä ominaisuus, tarkoittaa se hieman eri asiaa eri 

tapauksissa. Nimeämisperusteissa ominaisuus tarkoittaa pelkästään kadun muotoa
5
, 

mutta nykysemantiikan mukaisessa lajittelussa ominaisuus tarkoittaa paitsi kadun muo-

                                                           
5
 Varsinaisessa aineistossa tähän ryhmään kuuluu vain yksi nimi. Jos nimiä olisi useampia, voisi 

ryhmänkin merkitys olla erilainen.  
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toa myös kadun tarkoitusta tai ominaisuutta laajemmin.
6
 Koska vertailuaineiston lukuja 

ja tuloksia ei käydä tässä työssä erikseen läpi, ei tämä ero tule kuitenkaan juurikaan esil-

le myöhemmin.  

 Mainittakoon tässä yhteydessä vielä kadunnimien perusosien lajittelu, joka 

ei kylläkään varsinaisesti poikkea normaaleista kadunnimien perusosien lajitteluista. 

Pari selvennystä kuitenkin lienee paikallaan. Lähinnä nämä koskevat vertailuaineiston 

kadunnimiä. Vaikka nimien samanlaisuutta vertailtaessa muun muassa  Puistokatu, Ete-

läpuisto ja Rantapuistikko ovat samassa ryhmässä, on perusosien lajittelussa puisto, 

puistikko ja puistotie merkitty eri ryhmiin. Puistoteitä tosin on niin vähän (alle prosent-

ti), ettei niitä ole merkitty omana ryhmänään vertailuaineiston kaavioon. Edelleen ran-

takatu on laskettu omaksi ryhmäkseen, eikä katu-ryhmän osaksi. Kumpikin edellä mai-

nituista perustellaan tarkemmin luvussa 7.2, kun vertailuaineiston perusosien jakautu-

mista verrataan Hämeenlinnan keskustan kadunnimien perusosien jakautumiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 Tähän ryhmään kuuluvia kadunnimiä ovat muun muassa Kulmakatu, Oikokatu, Pitkäkatu, 

Poikkikatu, Vähäuusikatu ja Yhdyskatu.  
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3 Hämeenlinnan historia 

 

 

Historiaosuuksien ei ole tarkoitus olla kattavia esityksiä alueitten historiasta, vaan antaa 

taustatietoja ja pohjaa aineistoa käsitteleville osioille. Monet kadunnimistä sekä niitten 

muutoksista voi ymmärtää paremmin, kun tietää asioitten ja nimien taustoista jotain.  

 

 

3.1 Keskustan historia 

 

Hämeen linna perustettiin oletettavasti 1200-luvun loppupuolella, Birger Jaarlin teke-

män ristiretken jälkeen. Keskiajalla päälinnasta rakennettiin asuinlinna linnanpäällikön 

asuttavaksi. Linnaa laajennettiin myös myöhemmin 1700-luvulla. (Museovirasto 

22.3.2009, Tiainen 1992: 519.) Ilmeisesti linnan ympärille ei kuitenkaan alkanut kehit-

tyä tarpeeksi asutusta itsestään, sillä Pietari Brahe oli vuonna 1638 ehdottanut markki-

noiden järjestämistä linnan luona, jotta linnalle kerääntyisi säännöllisesti ihmisiä ja jotta 

sen ympäristössä olisi kannattavaa asua. Ehdotus saikin kannatusta, ja heti vuonna 1639 

perustettiin Hämeenlinnan kaupunki. Vähitellen alkoi kehittyä myös asutusta uuden 

kaupungin alueelle. (Lindeqvist 1926: 17-19, 27) 

 Hämeenlinnan kaupunki ja siten myös kaupungin keskusta sijaitsi siis aina 

1700-luvun alkupuolelle asti linnan välittömässä läheisyydessä sen pohjoispuolella. 

1730-luvulla linnaa kuitenkin haluttiin laajentaa paremman puolustuskyvyn aikaansaa-

miseksi. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kaupunki piti siirtää kauemmas linnasta. 

Viimeisen sysäyksen siirrolle antoi 1730-luvun lopun tulipalo, joka tuhosi vanhan kau-

pungin lähes kokonaan. (Lindeqvist 1926: 488-489.) Kaupungin uudeksi paikaksi esitet-

tiin muutamia sijoituspaikkoja, muun muassa Ojoistenmäkeä, mutta lopulta kaupunki 
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päätettiin rakentaa uudestaan Saarisen kruununtilan maille vajaan kilometrin linnan ete-

läpuolelle (Hämeenlinna Tavastehus: 11, Lindeqvist 1926: 488).  

 Uuden kaupungin perustaksi Kustaa III määräsi Axel Magnus von Arbinin 

laatimaan asemakaavan. Vuonna 1778 allekirjoitettu asemakaava on sikäli erityinen, 

että vaikka se yleisesti noudattikin ruutumittakaavaa, on se muodoltaan taljamainen. 

Myöhemmin muun muassa 1830-luvun tulipalojen myötä asemakaavan muoto kuiten-

kin normalisoitui ja keskustan asemakaava vakiintui (Lindeqvist 1930: 18, 27-28).   

 Hämeenlinna on jo pitkään profiloitunut vahvasti niin koulu-, hallinto- 

kuin varuskuntakaupungiksikin (Hämeenlinna 22.3.2009). Kaikki nämä kaupungin eri-

tyispiirteet näkyvät myös keskustan katunimistössä. Katunimistössä näkyy myös kau-

punkiin tai sen kehitykseen vaikuttaneiden henkilöiden nimiä, mutta kyseisistä henki-

löistä kerrotaan enemmän kyseisten kadunnimien kohdalla. 

 Hämeenlinnan ja sen keskustan historiasta löytyy lisää tietoa niin interne-

tistä kuin kirjallisuudestakin. Hyviä yleisteoksia kaupungin historiasta ovat muun muas-

sa Julius Ailion, K.O. Lindeqvistin ja Yrjö S. Koskimiehen kirjat. Lisäksi tietoa kau-

pungista ja sen historiasta saa muun muassa Hämeenlinnan historiallisen seuran ja Hä-

meenlinna-Seuran julkaisuista. 

 

 

3.2 Vuorentaan historia 

 

Vuorentaka on enimmäkseen aukeaa peltomaisemaa, joskin alueeseen kuuluvat tiiviisti 

myös Vuorenharju sekä sen metsä- ja suoalueet. Vuorentaan kylän lähin vesialue on 

Hirvilampi, joka on kyläkeskuksesta noin kilometrin pohjoiseen Vanhan Härkätien toi-

sella puolella. Vuorentaan naapurikyliä ovat alusta asti olleet muun muassa Parola ja 

Kirstula harjun itäpuolella. Tästä kylä on saanut myös nimensä. (Vilkuna 2006: 9.) 
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 Vuorentaan kylä on syntynyt keskiajalla ja kuulunut tuolloin Vanajan seu-

rakuntaan (Vilkuna 2006: 9). Myöhemmin 1770-luvun loppupuolella Vuorentaka liitet-

tiin Hämeenlinnan kaupunkiin. Noin sata vuotta myöhemmin seurakunnallinen ja maal-

linen hallinto erotettiin, ja Hämeenlinnan maaseurakunnasta, johon Vuorentakakin kuu-

lui, tuli oma kuntansa. Virallisesti tähän Hämeenlinnan maalaiskuntaan kuuluivat Vuo-

rentaan lisäksi Hätilä, Luhtiala, Kirstula, Ojoinen, Parola ja Järviöinen. (Vilkuna 2006: 

15-16.) Maalaiskunta kuitenkin lakkautettiin, kun sen väkirikkaimmat kylät liitettiin 

vuonna 1948 Hämeenlinnan kaupunkiin. Vuorentaka ei kuulunut näihin kyliin, ja niin se 

yhdistettiin taas Vanajaan. Parikymmentä vuotta myöhemmin myös Vanajan kunta lak-

kautettiin ja tuolloin Vuorentaasta tuli jälleen osa Hämeenlinnaa. (Vilkuna 2006: 19.) 

 Vanaja ja sen myötä Vuorentaka olivat keskiajalla mukana sarkajaossa, ja 

niinpä Vuorentaka olikin tuolloin tiheästi asuttu ryhmäkylä. Tällaisissa kylissä jokainen 

pelto ja niitty oli jaettu sarkoihin, ja asuinrakennukset olivat keskellä kylän peltoja tii-

viissä rykelmässä. Kantataloja Vuorentakana on ollut neljä: Nukari, Ässälä, Mikkola ja 

Rääpiälä. Ryhmäkylässä kaikki kantatalot rakennuksineen sijaitsivat lähellä toisiaan. 

(Vilkuna 2006: 30.) Isojaon ja uusjaon myötä Vuorentaan ryhmäkylä alkoi hajota 1890-

luvun alkupuolella. Muun muassa Mikkola muutti Härkätien varteen ja toinen Ässälän 

puolikkaista lähelle Kuralan rajaa. Muutaman kymmenen vuoden kuluttua myös Nuka-

rit muuttivat pois entisestä kyläkeskuksesta Villatinmäkeen. (Vilkuna 2006: 13, 36-37, 

153.) Vaikka kyläkeskus hävisikin, jäivät kaikki kantatalot Vuorentaakse. Nämä kanta-

talojen nimiä näkyy edelleenkin muun muassa alueen nimistössä, myös kadunnimistös-

sä.  

 Vuorentaka on erinomainen esimerkki suhteellisen sijaintinsa mukaan 

nimetystä alueesta. Kylä sijaitsee Hämeenlinnan keskustasta katsottuna korkean harju-

jonon takana. Näin siis taka-nimi on tullut. Itse Vuori-nimeä kuitenkin on ainakin 1970-

luvun tietojen mukaan käytetty lähinnä Vuorentaan kylässä. Vuori-nimen rinnalla on 

käytetty myös Vuorenharju-nimitystä. Toisten lähteiden mukaan tosin Vuorenharju olisi 

vain tietty kohta harjusta, jotakuinkin vastaava alue Tanssiharjun kanssa. (Kotus, nimi-

toimisto.) Vuoden 1962 tietojen mukaan kylää on Vuorentaan lisäksi nimitetty varsin 

yleisesti myös Vuorentaustaksi ja Vuorentaustankyläksi (Kotus, nimitoimisto). Vuoren-
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taan asukkaita on perinteisesti nimitetty vuorentakalaisiksi, vuorentakulaisiksi ja vuo-

rentaustalaisiksi. Kotuksen nimitoimiston Vanajan kokoelmassa on myös tietoa nimen 

taivutuksesta. Vielä ainakin 1900-puolivälin jälkeen nimen genetiivimuoto on yleensä 

ollut Vuorentaustan, ja vain nuorempi polvi on sanonut Vuorentaan. Oman vaikutelma-

ni mukaan nykyään Vuorentaan on yleisempi muoto, mutta mahdollisesti ainakin alueen 

vanhimmat asukkaat käyttävät edelleen puheessaan Vuorentaustan-muotoa. Sen sijaan 

nykyistä illatiivimuotoa, Vuorentaakse, ei nimestyskorteissa esiinny ollenkaan. Niissä 

yleisimpänä illatiivimuotona ilmoitetaan Vuorentaka-muoto, harvemmin käytettynä 

Vuorentaustaan. (Kotus, nimitoimisto.) 
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4 Keskustan kadunnimistön kehittyminen 

 

 

4.1 Kadunnimistön muuttuminen ennen 1900-lukua 

 

Hämeenlinnan keskustan kadut eivät ole täysin länsi-itäsuuntaisia tai pohjois-

eteläsuuntaisia, mutta koska ne poikkeavat näistä pääilmansuunnista vain hieman, olen 

määritellyt kadut länsi-itäsuuntaisiksi ja pohjois-eteläsuuntaisiksi. 

Ensimmäisen asemakaavan uudesta Hämeenlinnasta laati A.M. Arbin 

1770-luvun loppupuolella. Tässä asemakaavassa ei lue kadunnimiä, mutta eräiden mui-

den lähteiden perusteella kartalle voidaan sijoittaa muutamia nimiä. Esimerkiksi torin 

pohjoispuolitse länsi-itä-suunnassa kulkeva nykyinen Hallituskatu on tuolloin ollut ni-

meltään Kuninkaankatu ja nykyinen Raatihuoneenkatu on 1700-luvulla ollut nimeltään 

Kuningattarenkatu. Kuten asemakaavasta nähdään, on 1770-luvun Hämeenlinnassa 

ollut yhteensä 7 katua. Kuninkaan- ja Kuningattarenkatujen poikkikaduilla ei ilmeisesti 

ole ollut nimiä, mutta koko keskustaa ympäröivällä kadulla on ollut useampikin nimi. 

Sitä on kutsuttu niin Palokaduksi, Hälyytyskaduksi kuin Vallikaduksikin. Hämeenlinnan 

kaupungin historian II osassa mainitaan ohimennen myös Raastuvankatu ja Eteläinen 

Satamakatu, mutta tekstistä ei voi päätellä, missä kadut ovat sijainneet. (Lindeqvist 

1926: 508, 522.) 

 Vuosien 1832 ja 1858 asemakaavoissa katujen nimet ovat vain ruotsiksi. 

Syynä lienee se, että vuoden 1863 kielimanifestiin asti suomi oli ruotsiin nähden alem-

massa asemassa ja muun muassa virkakielenä oli ruotsi. Seuraavan parinkymmenen 

vuoden aikana suomen kielen asema parani ja lopulta 1880-luvulla suomi ja ruotsi oli-

vat valtakunnassa tasa-arvoisia kieliä. (Tiainen 1992: 693, Nenonen ja Teerijoki 1998: 

229.) Tämän voi huomata myös vuoden 1887 asemakaavasta, sillä siinä katujen nimet 

ovat sekä ruotsiksi että suomeksi. Vuoden 1892 asemakaavasta lähtien kadunnimet ovat 

vain suomeksi. 
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 Muutokset käsitellään pääosin asemakaava ja kartta kerrallaan. Tämä ky-

seessä oleva asemakaava tai kartta selviää jokaisen luvun otsikosta, jolloin muita viitta-

uksia kyseiseen, myös lähteenä käytettyyn dokumenttiin ei luvuissa ole. Kyseinen ase-

makaava tai kartta on joka luvussa myös kyseisen alaluvun jälkeen kuvana. Nämä kuvat 

on tutkielman tekijä ottanut itse Hämeenlinnan kaupunginarkistossa sijaitsevista asema-

kaavoista ja kartoista. 

 

 

Kartta 1. Vuoden 1778 asemakaava Hämeenlinnan uudesta keskustasta. Kuvassa näkyy myös 

Kustaa III:n allekirjoitus, jolla kuningas on hyväksynyt uuden keskustan ensimmäisen asema-

kaavan.  
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4.1.1 Vuoden 1832 asemakaavan kopio 1830-40-luvulta 

 

Vuoden 1832 asemakaavan kopio 1830-40-luvulta on vanhin katujen nimet sisältävä 

todennäköisesti maanmittari A.W. Zittingin laatima asemakaava Hämeenlinnasta sen 

uudelta paikalta (Hämeenlinna Tavastehus: 71). Varhaisemmissa säilyneissä kartoissa 

tai asemakaavoissa ei katujen nimiä näy.  

 Vuoden 1832 asemakaavan kopiossa koko olemassa oleva keskusta nou-

dattaa ruutumittakaavaa. Keskustassa on nelikulmaisten tonttien lisäksi Pikkutori (Lilla 

torget) ja Suurtori (Stora torget) sekä kirkko ja kaksi puistoa. Kaupungissa on vain län-

si-itäsuuntaisia ja pohjois-eteläsuuntaisia katuja. Katuja on yhteensä 13, kuusi länsi-

itäsuuntaista ja seitsemän pohjois-eteläsuuntaista. Vanajaveteen loppuvat länsi-

itäsuuntaiset kadut ovat ylhäältä alaspäin Trädgårdsgatan (Puutarhankatu), Skolegatan 

(Koulukatu), Residencegatan, Rådstugugatan (Raastuvankatu), Nygatan (Uusikatu) ja 

Strandgatan (Rantakatu). Residencegatan-nimeä on hieman hankala suomentaa, sillä 

joidenkin lähteiden mukaan residence (residens) tarkoittaa yksinkertaisesti asuinpaikkaa 

ja toisten mukaan esimerkiksi maaherran asuinpaikkaa. (MOT-internetsanakirja 

9.11.2009, Lampén 1999: 566) Tässä tapauksessa on kuitenkin syytä olettaa, että resi-

dence tarkoittaa nimenomaan maaherran asuinpaikkaa, hallituspaikkaa, sillä tämän ka-

dun varrelle oli varattu paikka maaherran ja lääninhallituksen talolle jo ensimmäiseen 

uuden kaupungin asemakaavaan, Arbinin kaavaan (Lindeqvist 1926: 508). Muillekin 

kadunnimille on helppo löytää selitys asemakaavasta. Skolegatanin (Koulukadun) var-

rella on tontti, jolle on merkitty Skolen eli koulu. Myös Trädgårdsgatan (Puutarhanka-

tu) lienee saanut nimensä samoin, sillä katuun rajautuu puisto tai puutarha. Residenssiä 

vastapäätä torin eteläpuolella puolestaan on raatihuone eli raastupa, kuten kadun nimi-

kin kertoo. Lähteiden mukaan raatihuone tarkoittaa kaupungin hallinto- ja edustusra-

kennusta kun taas raastupa on merkinnyt raadin kokoontumishuonetta tai –rakennusta, 

käsittääkseni siis jotakuinkin samaa asiaa. (Häkkinen 2005: 1009, Tiainen 1992: 1255.) 

Ei myöskään liene kovin yllättävää, että Strandgatan (Rantakatu) on kaupungin rannan 

puoleisin katu. Sen sijaan Nygatanille on hieman hankalampi löytää selitystä. Helpoin 

selitys olisi se, että katu olisi uusi, mutta perusteita väittämälle ei juuri ole.  
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 Pohjois-eteläsuuntaiset kadut ovat lännestä lähtien Sarisgatan (todennä-

köisesti Saaris(ten)- tai Saarisenkatu), Arseniigatan (Arseninkatu), Menschikovsgatan 

(Menschikovinkatu), Slottsgatan (Linnankatu), Kyrkogatan (Kirkonkatu), Birger Jarls 

gatan (Birger Jarlin katu) ja Brogatan. Sarisgatan tulee nimestä Saarinen, sillä uusi 

kaupunki rakennettiin Saaristen maille (Lindeqvist 1926: 507). Vielä nykyäänkin kes-

kustassa on Saaristenkatu. Brogatan puolestaan voi olla Siltakatu tai Laiturikatu, sillä 

kyseisen kadun vierellä on jo aikoinaan ollut laituri ja kadulta itään päin lähtee myös 

silta (Hämeenlinna Tavastehus, 17). Arseninkatu on nimetty Suomen kenraalikuvernöö-

rinä vuodesta 1824 vuoteen 1831 toimineen Arseni Zakrevskin mukaan (Laitila 1991: 

10, Nenonen ja Teerijoki 1998: 603). Menschikovinkatu on myös nimetty Suomen enti-

sen kenraalikuvernöörin mukaan. Aleksandr Menšikov toimi Suomen kenraalikuvernöö-

rinä Zakrevskin jälkeen vuodesta 1831 vuoteen 1855. (Nenonen ja Teerijoki 1998: 330.) 

Mielenkiintoista on, että toisen kenraalikuvernöörin katu on nimetty etu- ja toisen suku-

nimen mukaan. Toisaalta valinnat ovat melko ymmärrettäviä. Arseni-nimi on luontunut 

hämäläiseen suuhun varmasti paremmin kuin Zakrevski, ja toisaalta Aleksanterinkatu-

nimistä väylää ei olisi yhdistetty kenraalikuvernööri Menšikoviin vaan aivan toiseen 

Aleksanteriin. Slottsgatan ja Kyrkogatan eivät kumpikaan tarjoa yllätyksiä, Slottsgata-

nia pitkin pääsee linnalle ja Kyrkogatan kulkee kaupungin kirkon ohi. Birger Jarls ga-

tan puolestaan kuuluu samaan sarjaan Menschikovsgatanin ja Arseniigatanin kanssa, 

että sekin on kunnianosoitus Hämeelle tärkeää henkilöä kohtaan. Jaarli nimittäin teki 

Hämeeseen ns. II:n ristiretken, jonka ansiosta Häme osana Suomea liitettiin osaksi 

Ruotsia.  (Nenonen ja Teerijoki 1998: 49, Tiainen 1992: 164.) 
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Kartta 2. Vuoden 1832 asemakaavan kopio 1830-40-luvulta.  
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4.1.2 Vuoden 1858 asemakaava 

 

Verrattaessa vuoden 1832 asemakaavan kopiota Carl Albert Edelfeltin valmistamaan 

vuoden 1858 asemakaavaan huomataan, että katuja on tullut muutama lisää ja miltei 

kaikkien muidenkin katujen nimet ovat muuttuneet. Pikkutori on kadonnut, mutta Suur-

torin eteläpuolelle rantaan on kaavoitettu Salutorg (Kauppatori). Vaikka asemakaavaa ei 

koskaan toteutettukaan, voidaan silti olettaa, että kaavassa mainitut kadunnimet ovat 

ainakin keskustan osalta olleet tuolloin olemassa. (Hämeenlinna Tavastehus: 85.) 

 Pohjois-eteläsuuntaisia katuja keskustassa on tässä kaavassa kuusi tai seit-

semän. Hämmennystä aiheuttaa osin Strandgatanin ja entisen Brogatanin paikalla oleva 

Quai. Eri lähteiden mukaan quai voi tarkoittaa muun muassa asemasiltaa tai (ran-

ta)laituria ranskaksi (Ilmainen sanakirja: quai, 16.9.2007, Hosia 2008: quai). Toisaalta 

quai voi tarkoittaa myös rantakatua. (MOT-internetsanakirja: quai 9.11.2009.) Ranta-

katu olisikin helppo vaihtoehto, sillä keskustan Quai todellakin kulkee rannan vieressä. 

Laituri-nimitystä puolestaan voisi perustella sillä, että Quai-alueita on kaavassa useam-

pia kuin vain yksi, itse asiassa neljä, kaksi keskustassa ja kaksi idempänä. Ainakaan 

nykyään ei useammalle kadulle anneta koskaan samaa nimeä. Lisäksi kaikki Quait ovat 

sataman tai rannan välittömässä yhteydessä ja voivat siten aivan hyvin olla laitureita. 

Alkukirjaimestakaan ei ole hyötyä, sillä asemakaavassa kaikki nimet on kirjoitettu ko-

konaan kapitaaleilla, eikä Quaistakaan voi näin ollen sanoa, onko se erisnimi vai yleis-

nimi. Erisnimikäsitystä vahvistaa hieman se tieto, että Hämeenlinnassa on muulloinkin 

käytetty ranskalaisperäisiä kadunnimiä. Muun muassa nykyinen Turuntie on aiemmin 

ollut Chaussée-katu. (Laitila 1991: 9.)  

Varmoja tapauksia pohjois-eteläsuuntaisiksi kaduiksi ovat seuraavat län-

nestä lähtien: Östra esplanadegatan (Itäinen esplanadikatu), Saarisgatan (Saariskatu), 

Kaserngatan (Kasarmikatu), Westra ja Östra slottsgatan (Läntinen ja Itäinen linnanka-

tu) ja Fredsgatan (Rauhankatu). Itäinen esplanadikatu on aiemmin ollut Saariskatu 

(Sarisgatan), Saariskatu Arseninkatu ja Kasarmikatu Menschikovinkatu. Myös muiden 

pohjois-eteläsuuntaiset katujen nimet olivat vaihtuneet: Linnankadusta oli tullut Länti-

nen linnankatu, Kirkkokadusta Itäinen linnankatu ja Birger Jarlin kadusta Rauhankatu. 

Esplanadikatuja (Esplanadegatan) on Hämeenlinnassa aikanaan ollut kaksikin, mutta 
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rajaukseni takia käsittelen kaduista vain Itäistä Esplanadikatua. Esplanadilla tarkoite-

taan leveää puilla reunustettua katua tai puistokatua, ja jokseenkin sellainen Hämeenlin-

nan Itäinen esplanadikatu onkin ollut (Tiainen 1992: esplanadi, Nurmi et al. 2001: esp-

lanadi). Kaserngatan eli suomeksi Kasarmikatu lienee saanut nimensä läheisen kasar-

min mukaan, jonne Krimin sodan aikana ja aiemminkin majoitettiin venäläisiä joukkoja. 

Kasarmit sijaitsivat tuolloin vanhankaupungin alueella eli linnan läheisyydessä. (Hä-

meenlinna Tavastehus: 81.) Itäisen ja Läntisen linnankadun (Westra ja Östra slottsga-

tan) funktio on sama kuin aiemmankin Linnankadun (Slottsgatan) sillä erotuksella, että 

nyt kumpaakaan katua pitkin ei pääse suoraan linnalle, todennäköisesti siksi kaksi lin-

nankatua. Fredsgatanin (Rauhankatu) nimenantoperuste on vaikeampi selvitettävä.  

Minkäänlaisia perusteita nimelle ei löytynyt. Mahdollisesti nimi on kuitenkin annettu 

yleisesti rauhaa arvostavaksi ja kunnioittavaksi nimeksi, vaikkapa Kustaan sodan (1788-

1790) innoittamana (Kustaan sota, 16.9.2007). 

 Vaikka Birger Jarlin kadun nimi olikin vaihtunut, ei jaarlia unohdettu. 

Entisestä Koulukadusta tehtiin nimittäin Birger Jarlin katu. Muut länsi-itäsuuntaiset 

kadut pohjoisesta alkaen ovat Kärrgatan (Suokatu), Skolgatan (Koulukatu), Gymnasii-

gatan (Lukiokatu), Residencegatan, Rådstufvugatan (Raastuvankatu), Bryggerigatan 

(Panimokatu) ja Strandgatan (Rantakatu), josta osa on nimetty Quaiksi. Suokatu ja 

Koulukatu ovat uusia katuja, Lukiokatu on entisen Puutarhakadun ja Panimokatu enti-

sen Uudenkadun paikalla. Länsi-itäsuuntaisia katuja on siis kaksi enemmän kuin aiem-

massa asemakaavassa. Yhteensä keskustassa on vuoden 1858 asemakaavan mukaan 15 

katua. Muuttuneita kadunnimiä on 12, tosin molemmissa kartoissa esiintyy Koulukatu ja 

Birger Jarlin katu, eri paikoissa kylläkin.  

 Kuten uudemmankin, 1900-luvun alkupuolella nimetyn Suokadun, myös 

noin 100 vuotta aiemman Suokadun (Kärrgatan) nimeämisperuste on selkeä. Kaupun-

gin pohjoispuolella ja siten linnan länsipuolella sijainnut suo on epäilemättä antanut 

nimen kumpaisellekin kadulle. Gymnasiigatan eli Lukiokatu puolestaan lienee saanut 

nimensä kadun varrelle suunnitellun lukiokompleksin mukaan (Hämeenlinna Tavaste-

hus: 84). Kymnaasi perustettiinkin vuonna 1857 (Moilanen, 16.9.2007). Rådstufvugata-

nin nimi ei sen sijaan varsinaisesti ole muuttunut, vain kirjoitusasu on erilainen, toden-

näköisesti nykyaikaistamisen seurausta. Vaikka Koulukatu katuna on uusi, on itse nimi 
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jo tuttu kaupungin historiasta. Ruotsinkielinen muoto on hieman lyhentynyt Skolega-

tanista Skolgataniksi. Kuten aiemmankin Koulukadun, todennäköisesti myös tämän 

Koulukadun nimenantoperusteena on kadun varrella sijaitseva koulu. Sen sijaan Bryg-

gerigatanin (Panimokatu) varrella ei tietojeni mukaan ole ollut varsinaista panimoa.  
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Kartta 3. Vuoden 1858 asemakaava. 
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4.1.3 Vuoden 1872 asemakaavan kopio vuodelta 1887 

 

Tämä asemakaava on vuoden 1872 asemakaavan kopio, mutta siinä on huomioitu vuo-

sina 1882 ja 1886 tehdyt muutokset (Koskimies 1966: sivujen 272 ja 273 välinen kart-

ta). Vuoden 1887 asemakaavan on suunnitellut lääninarkkitehti Alfred Caween. Kaa-

vassa katujen nimet ovat ensimmäisen kerran suomeksi ja ruotsiksi.  

Aiemmin käsiteltyyn (vuoden 1858) asemakaavaan verrattuna tässä ase-

makaavassa on kolme kokonaan uutta kadunnimeä: linnalta tuleva Linnantie (Slotts 

chausseen), kirkon itäpuolitse kulkeva Kirkonkatu (Kyrkogatan) ja Pikkutorin länsipuo-

litse kulkeva Pikkukatu (Lillgatan). Tosin Linnantien nimen uutuudesta ei voida olla 

aivan varmoja, sillä sama tie on kyllä ollut olemassa jo aiemmissakin asemakaavoissa, 

niissä sitä vain ei ole nimetty. Todennäköisesti linnalle vievää tietä on myös jo aiemmin 

sanottu Linnantieksi. Kun chausseen (chaussée/chaussé) lisäksi tarkoittaa juurikin ajo-

tietä, ei nimi sinänsä olisi edes muuttunut, vaan ulkoasua olisi vain muokattu, jos siis 

tiellä on nimi jo aiemmin ollut (Hosia 2004: chaussé, Lampén 1999: chaussé). Vaikka 

vuoden 1859 asemakaavassa Kirkkokatua ei olekaan, on kaupungissa aiemminkin ollut 

Kirkkokatu/Kirkonkatu. Täysin uusi Kirkonkatu ei siis vuonna 1887 ole, mutta juuri 

kyseisellä paikalla sen nimistä katua ei ennen ole ollut. Sen sijaan Pikkukatu-nimistä 

katua ei ennen vuoden 1887 asemakaavaa ole asemakaavoissa ollut. Tietenkin on mah-

dollista, että katu on tosiaan ollut niin pieni, ettei sitä ole edes viitsitty nimetä. Jonkin-

lainen väylä Pikkukadun kohdalla on nimittäin jo vuoden 1858 asemakaavassa, mutta 

siinä sitä ei ole nimetty. Epäilemättä katu on saanut nimensä ainakin osittain kokonsa 

mukaan, mutta toinenkin mahdollisuus on. Vuoden 1832 asemakaavassa kadun vierellä 

on nimittäin Lilla Torget (Pikkutori), joten katu on voinut myös saada nimensä vanhan 

torin mukaan tai sitten kadunnimi ja torinnimi on ajateltu samaan nimiryhmään kuulu-

viksi.  

Varsinaisia muuttuneita kadunnimiä asemakaavassa on viisi. Strandga-

tanista (Quai) on tullut Eteläniittykatu (Södra ängsgatan), Kärrgatanista Pohjoinen 

niittykatu (Norra ängsgatan), Östra esplanadegatanista Kaivokatu (Brunnsgatan) ja 

Quaista Rantakatu (Strandgatan). Huomattavaa on, että Eteläniittykatu on tosiaan edel-

lä mainitussa muodossa, vaikka sen vastapari onkin Pohjoinen niittykatu. Ilmeisesti 
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tuohon aikaan ei ole oltu kovin tarkkoja sanamuodoista, tai sitten asemakaavan laatija 

on ollut monipuolisuuden kannalla. Kyseessä voi olla myös niin sanottu kirjurinetymo-

logia, jolloin kartan piirtäjä tai tekijä on ottanut hieman erivapauksia kartan teossa. Kir-

jurinetymologioita tulee vanhoja karttoja ja asemakaavoja tutkiessa vastaan enemmän-

kin, kuten esimerkiksi tässäkin kartassa oleva Residengatan. Täysin varmasti Niittykatu-

jen nimeämisiä ei voi perustella, mutta asemakaavassa on Pohjoisen niittykadun poh-

joispuolella ja vastaavasti Eteläniittykadun eteläpuolella vihreää aluetta. Puistoista ero-

ten näille alueille ei ole merkitty puita tai pensaita, joten niitty lienee kuvaava termi 

alueille ja siten niitä sivuaville kaduille. Eräs nimeämisperusteiltaan epävarma kadun-

nimi on Kaivokatu. Asemakaavassa ei näy kaivoa, mutta silti on mahdollista, että kadun 

lähistöllä on aiemmin ollut kaivo. Mahdollinen kaivo on saattanut olla myös asemakaa-

van aikana paikallaan, mutta sitä ei ole merkitty käyttämääni karttaan. Viides muutos on 

mielenkiintoinen, sillä Fredsgatan on kyllä ruotsinkielisenä säilynyt Fredsgatanina, 

mutta suomennettu tuoreempaan asemakaavaan Rantakaduksi. Liekö kyseessä kirjoi-

tusvirhe tai jonkinlainen kommunikaatio-ongelma, kun fred ainakin nykyruotsissa tar-

koittaa rauhaa. Varsinkin käsinkirjoitetussa tekstissä rauha- ja ranta-sanat menevät var-

masti helposti sekaisin. Rantakatu asemakaavassa kuitenkin on, joten nimi on muuttunut 

ainakin periaatteessa. Myöskään Quain muutos Rantakaduksi ei sinänsä ole kovinkaan 

suuri muutos, jos Quailla on alunperinkin tarkoitettu nimenomaan rantakatua. Varmuut-

ta tästä kuitenkaan ei ole, joten varmuuden vuoksi myös tämän parin voi laskea muu-

toksiin, koska siinä on joka tapauksessa muuttunut kieli.  

Muut kadunnimet ovat pysyneet samoina, vaikkakin Residensikadun ruot-

sinkielinen nimi on vaihtunut Residengataniksi. Aiemmin se on ollut Residencegatan, 

mutta kun suomenkielisessäkin nimessä näkyy lopun s/c, on tässäkin todennäköisesti 

kysymys kirjoitusvirheestä tai kirjurinetymologiasta. Jälleen myös Raastuvankadun 

nimen ruotsinkielinen ulkoasu on muuttunut (Råstufvugatanista Rådstuvugataniksi), 

mutta sitäkään en pidä varsinaisena muutoksena, lähinnä oikeinkirjoituskäytännön 

muuttumisena.   
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Kartta 4. Vuoden 1872 asemakaavan kopio vuodelta 1887. 
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4.1.4 Vuoden 1892 asemakaava 

 

Vuosien 1887 ja 1892 asemakaavojen välillä ei välttämättä ole tapahtunut ainuttakaan 

muutosta. Kuitenkin karttoja tutkiessa voi löytää useampiakin eroavaisuuksia. Tämän 

näennäisen ristiriidan selittää osin asemakaavan epätarkkuus, osin oikeinkirjoituksen 

epäselvyydet. Esimerkiksi 1887 vuoden asemakaavassa esiintyvää Linnantietä ei vuo-

den 1892 kaavassa ole, ei myöskään Kirkkokatua eikä Pikkukatua. Näille näennäisille 

muutoksille selityksenä voi olla ja todennäköisesti onkin yksinkertaisesti se, että näitten 

katujen nimet on vain jätetty kirjoittamatta. Ehkä syynä on se, että Kirkkokatu ja Pikku-

katu ovat hyvin lyhyitä ja se, että Linnantietä näkyy vuoden 1892 kaavassa vain hyvin 

lyhyt pätkä. Kaavaan ei ehkä yksinkertaisesti olisi mahtunut lukemaan näitten teitten 

nimiä. 

 Kaksi muutakin eroavaisuutta asemakaavoissa on: Rantakatu (Fredsgatan) 

on muuttunut Rauhakaduksi ja Kasarmikatu (Kaserngatan) Kasermikaduksi. Jälkim-

mäinen kyllä mitä todennäköisimmin on asemakaavan laatijan ottama vapaus, sillä mis-

tään muusta lähteestä ei ole Kasermikatua löytynyt, eli myös seuraavassa kartassa vuo-

delta 1926 Kasarmikatu on kirjoitettu a:lla. Myös Rantakadun muutos Rauhakaduksi 

saattaa olla seurausta kirjoitusvirheestä, sillä Fredsgatanhan tarkoittaa nimenomaan 

Rauhankatua eikä Rantakatua. Nimi on vain huomattu kirjoittaa oikein vasta tässä jäl-

kimmäisessä asemakaavassa.  

 Muita muutoksia ei vuosien 1887 ja 1892 välillä ole tehty. Koska lisäksi 

kaikki edellä mainitut muutokset ovat hieman epäselviä tapauksia, ei tällä välillä ole 

välttämättä tehty yhtään varsinaista kadunnimen muutosta.   
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Kartta 5. Vuoden 1892 asemakaava. 
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4.2 Keskustan kadunnimistön muuttuminen 1900-luvulla 

 

4.2.1 Vuoden 1926 asemakaava 

 

Vuosien 1892 ja 1926 välillä on muuttunut eniten kadunnimiä keskustan alueella koko 

Hämeenlinnan historian aikana. Kaiken kaikkiaan muutoksia on tuolla välillä tapahtunut 

19. Osa muutoksista on varsinaisia nimenmuutoksia ja osa kokonaan uusia katuja. Vuo-

den 1892 asemakaavassa on keskustan alueella viisitoista kadunnimeä ja vuonna 1926 

niitä on jo 24. Toki osa muutoksista on tässäkin tapauksessa epäselviä ja osa ei välttä-

mättä ole muutoksia ollenkaan.  

 Kaikkein epävarmin muutos on Linnantien ilmaantuminen kartalle. Vuo-

den 1887 asemakaavassa Linnantie on, kuten myös vuoden 1926 asemakaavassa, mutta 

niiden välisessä vuoden 1892 asemakaavassa kyseisellä kadulla ei ole mitään nimeä. 

Koska asiakirjoja useasta muutoksesta ei ole löytynyt, todennäköistä on kuitenkin, että 

kadunnimi on koko ajan ollut Linnatie, aina sitä ei vain ole kirjoitettu karttaan. Saman-

lainen tapaus saattaa olla myös vanhan ortodoksikirkon (nykyisen Tampereen yliopiston 

täydennyskoulutuskeskuksen) editse kulkeva Pikkukatu. Silläkään ei ole nimeä aiem-

massa vuoden 1892 asemakaavassa, mutta itse tie kyllä on ollut olemassa jo silloin. Li-

säksi vuoden 1887 asemakaavassa kadulla on jo nimi Pikkukatu. Kun lisäksi todisteita 

useasta nimenmuutoksesta ei ole löytynyt, on todennäköisintä, että kadun nimi on koko 

ajan ollut Pikkukatu.  

 Toinen mielenkiintoinen muutos on osan Kasarmikadusta (tai Kasermika-

dusta) muuttaminen Tampereentieksi vuonna 1925. Muutos on tehty vuonna 1925, mut-

ta koska virallisia perusteluja ei ole löytynyt, voi perusteita nimenmuutokselle vain ar-

vailla. Lähes varma peruste nimen viralliselle muutokselle on se, että Hämeenlinnasta 

Tampereelle vievää tietä lienee sanottu jo aiemmin Tampereentieksi, kuten Turkuun 

päin vievää tietä on sanottu Turuntieksi. Ja kun tiellä on ollut jo yleisessä käytössä oleva 

epävirallinen nimi, on sen virallistaminen helpottanut väylästä puhumista.  

 Vuonna 1925 muutettiin monia muitakin kadunnimiä keskustassa. Kasar-

mikadun lisäksi muutettiin Kirkkokadun nimi, Itäisen ja Läntisen linnankadun nimet, 
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Pohjoisen niittykadun ja Eteläniittykadun nimet sekä Rykikadun nimi. Itäisestä linnan-

kadusta tuli Kirkkokatu, Läntisestä linnankadusta kutistui Linnankatu, Pohjoisesta niit-

tykadusta pelkkä Niittykatu, Eteläniittykadusta Eteläkatu ja Rykikadusta tuli Palokun-

nankatu. Kirkkokadusta tuli Kirkkorinne, mutta tässäkin nimenmuutoksessa on hieman 

epäselvyyksiä. Kirkkokadulla ei nimittäin ole vuoden 1892 asemakaavassa nimeä, mutta 

kaupunginvaltuuston päätöksessä vuonna 1924 sen aiempi nimi on Kirkkokatu. (Kau-

punginvaltuuston pöytäkirja 11.12.1924.) Moni näistä muutoksista on lyhennöksiä, esi-

merkiksi Niittykadut. Koska molempia ei ole voinut lyhentää vain Niittykaduksi, on toi-

seen jätetty määriteosaksi niitty ja toiseen etelä. Samoin on tehty Itäisen ja Läntisen 

linnankadun kanssa: kirkon vierestä kulkeva katu on nimetty Kirkkokaduksi ja toisen, 

miltei suoraan linnalle kulkevan kadun nimeksi on jätetty Linnankatu.  Rykikadun muut-

taminen Palokunnankaduksi on myös melko helposti perusteltu muutos, sillä Alfred 

Cavénin vuonna 1891 suunnittelema Vapaaehtoisen Palokunnan talo on kyseisen kadun 

varrella (Koskimies 1966: 270). Lisäksi Palokunnankatu antanee kaupungista parem-

man kuvan kuin Rykikatu (ryki, pryki = bryggeri, panimo).  

 Tällä aikavälillä on tehty edellä mainittujen lisäksi vielä muutamia kadun-

nimen muutoksia. Jossain vaiheessa Raastuvankadusta on tehty Raatihuoneenkatu. Täs-

täkään muutoksesta ei ole virallisia asiakirjoja löytynyt, joten perusteluita ja tarkempaa 

ajankohtaa voi vain arvella. Eri lähteiden perusteella voidaan päätellä, että raastuvalla 

ja raatihuoneella on ainakin tuolloin tarkoitettu samaa rakennusta/asiaa. Tuon ajan leh-

dessä on nimittäin puhuttu uuden raastuvan rakennuksen perustusten laskemisesta raati-

huoneen rakentamisen kohdalla ja toisaalta myös Nykysuomen etymologisessa sanakir-

jassa raastuvan sanotaan olevan raadin kokoontumishuone (vrt. raatihuone). (Koski-

mies 1966: 281; Häkkinen 2005: raastupa.) Kyseisessä muutoksessa lienee kyse siis 

lähinnä nimen parantamisesta, onhan raatihuone toki hienompi sana kuin raastupa. 

Hieman samanlaisia muutoksia lienevät myös Gymnasiumikadun muuttaminen Lukio-

kaduksi ja Residensikadun muuttaminen Hallituskaduksi. Epäilemättä tuolloin vuosisa-

dan vaihteessa on ollut tärkeää korostaa suomen kieltä, jolloin vahvasti ruotsalaisvaikut-

teiset gymnasiumi ja residensi ovat saaneet häipyä. Itse nimethän tarkoittavat jotakuin-

kin samaa asiaa.  
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Edellä mainittujen nimien lisäksi myös Saarenkatu on tuona aikana pois-

tettu asemakaavasta. Tai itse katua ei ole poistettu, mutta se on nimetty uudelleen Saa-

ristenkaduksi. Luultavasti tämäkin muutos on vain jonkinmoista korjailua, sillä Saaren-

kaduksi nimeä ei luultavasti koskaan ole tarkoitettu. Jo 1832 kadun nimi on ollut Saris-

gatan, mutta käännöksessä on ilmeisesti sattunut jokin virhe. Kadunnimi on nimittäin 

Saaristen kunniaksi annettu, uusi kaupunki kun on aikoinaan rakennettu Saaristen karta-

non maille (Lindeqvist 1926: 498).  

Aivan uusiakin katuja keskustan alueelle on tuona aikana saatu. Niittyka-

dun pohjoispuolelle molemmin puolin Tampereentietä on kaavoitettu muutama katu ja 

kortteli lisää. Tuolloin asemakaavassa näkyvät ensimmäistä kertaa sellaiset kadunnimet 

kuin Linnanniemenkatu, Pohjakatu sekä Pohjoinen ja Eteläinen viemärikatu. Viemäri-

katujen nimet ovat sikäli loogiset, että niiden välissä kulkee jonkinlainen ojan kaltainen 

vesireitti, mahdollisesti viemäri. Pohjakatu on keskustan pohjoisin katu, jolloin nimen 

perusteet ovat aivan selvät, varsinkin kun keskustan eteläisin katu on nimeltään Eteläka-

tu. Pohjakatu voisi siis yhtä hyvin olla *Pohjoiskatu tai vastaava, mutta nimi on syystä 

tai toisesta haluttu pitää lyhyenä. Linnanniemenkadulle ei löytynyt mitään virallista pe-

rustelua. Heti Linnanniemenkadun itäpuolella on kuitenkin niemi, jolla linna sijaitsee, 

joten melko varmasti tässä on nimenantoperuste. Lisäksi ainakin myöhemmin alueen 

virallinenkin nimi on Linnanniemi (Hämeenlinnan kaupunki: kaupunginosat, 15.9.2007) 

Vielä on käsittelemättä kaksi mahdollista muutosta vuosien 1892 ja 1926 

väliseltä ajalta. Nämä kaksi muutosta ovat sikäli poikkeuksellisia, että jos aiempi nimi 

on ollut vain kirjoitusvirhe tai kirjurinetymologia, ei mitään muutosta ole koskaan teh-

tykään, on vain korjattu virhe. Alkuperäiset kadunnimet ovat Rauhakatu ja Kasermika-

tu, ja ne on muutettu Rauhankaduksi ja Kasarmikaduksi. Rauhankatuhan on alkuperäi-

sessä muodossaan ollut Fredsgatan, joten genetiivi on oikea muoto myös suomenkieli-

sessä nimessä. Tämä tarkoittanee sitä, että vuoden 1892 asemakaavan laatija on Ranta-

kadun (Fredsgatan) Rauhakaduksi korjatessaan unohtanut tarkistaa sanan muodon ja 

jättänyt sen nominatiiviksi. Kasermikatu-nimitystä puolestaan ei ole missään muussa 

lähteessä kuin yhdessä asemakaavassa, joten on hyvin mahdollista, että tuossa ainokai-

sessa ilmentymässä kyse on kartan tekijän ottamasta vapaudesta. Häkkinen mainitsee 

etymologisessa sanakirjassaan kasarmi-sanan vanhassa kirjakielessä esiintyneeksi va-
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riantiksi kasernin, joten tuntuisi luontevalta, että kasermi olisi sitten näiden kahden va-

riantin yhdistelmä (Häkkinen 2005: kasarmi). Ihmetystä herättää kuitenkin se, että vuo-

sien 1887 ja 1926 asemakaavoissa kadun nimi on Kasarmikatu, joten miksi siis käyttää 

toista varianttia yhdessä asemakaavassa?  
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Kartta 6. Vuoden 1926 asemakaava. 
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4.2.2 Vuosien 1952 ja 1957 asemakaavat 

 

Vuosien 1926 ja 1952 välillä on keskustassa tapahtunut useampikin muutos, mutta kos-

ka vuosien 1952 ja 1957 välillä muutoksia ei juurikaan ole, käsittelen kyseisten vuosien 

kartat tässä samassa kohdassa.  

 Yhtenä ongelmana on jälleen Linnantie. Vuoden 1952 kartassa nimeä ei 

lue, mutta vuoden 1957 kartassa nimi taas lukee. Jälleen loogisin otaksuma on, että 

vuoden 1952 karttaan nimeä ei vain ole kirjoitettu, nimi on kyllä olemassa. Toinen vas-

taavanlainen ongelmakohta on Pikkukatu. Vuoden 1952 kartassa kyseinen kohta on niin 

epäselvä, ettei voi olla aivan varma, onko kyseisessä kohdassa katua vai ei, mutta aina-

kaan vuoden 1957 kartassa Pikkukatua ei enää ole. Pikkukatu on siis poistunut kartalta 

vuosien 1926 ja 1957 välisenä aikana.  

 Varsinaisia nimen muuttamisia toiseksi ei vuosien 1926 ja 1952 välillä ole 

kuin kolme, muut tapaukset ovat joko nimen poistamisia tai lisäämisiä tai mahdollisesti 

kirjoitusvirheitä. Varsinaiset nimenmuutostapaukset ovat Sibeliuksenkadun muuttami-

nen Brahenkaduksi, Kirkkokadun muuttaminen Linnankaduksi ja Linnankadun muutta-

minen Sibeliuksenkaduksi. Täysin uusia kadunnimiä ei näiden muutosten puitteissa siis 

ole kuin yksi, Brahenkatu, ja muut muutokset ovat itse asiassa kadunnimen siirtämisiä 

kadulta toiselle. Kaikki nämä muutokset on tehty vuonna 1950, tosin ainakin Kirkkoka-

dun muuttaminen Linnankaduksi on saanut viimeisen varmistuksensa vasta vuonna 

1951. Linnankadun muuttamista Sibeliuksenkaduksi on kaupunginhallitus perustellut 

seuraavasti: ”Koska säveltäjämestari Jean Sibelius on asunut suuren osan elämästään 

nykyisen Linnankadun varrella ja kun hänen nimeään kantava puistokin sijaitsee tämän 

kadun varrella, ehdotti kaupunginhallitus, että nykyinen Linnankatu muutettaisiin Sibe-

liuksenkaduksi --”, (Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.5.1950). Brahenkatu on nimetty 

Pietari Brahen kunniaksi, olihan Brahe aikanaan Suomen kenraalikuvernööri ja mikä 

tärkeämpää perusti Hämeenlinnan kaupungin vuonna 1639. Brahenkadun nimeämisen 

peruste on siis selvä.  

  Hieman epäselvän Pikkukadun lisäksi varmasti kartalta kadonneita ka-

dunnimiä ovat Pohjoinen ja Eteläinen viemärikatu. Nämä kadut ovat kartasta poistu-
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neet, vaikka vuoden 1957 kartan mukaan niiden kohdalla jonkinlainen vesioja ilmeisesti 

kulkeekin.  

 Poistuneiden katujen tilalle on kuitenkin tullut muita katuja, jopa samalle 

alueelle. Uudet kadut ovat Suokatu ja Käyräkatu, jotka ovat päässeet kartalle ennen 

olympiavuotta 1952. Tarkkaa vuotta ei näillekään kaduille ole tiedossa. Nimien alkupe-

rä sen sijaan on melko selvä. Käyräkatu on nimetty kartassakin näkyvän muotonsa pe-

rusteella ja Suokadun pohjana on paikalla aiemmin sijainnut suo- ja kosteikkoalue (Lin-

deqvist 1926: 28). 

 Muutama oikeinkirjoitusongelmakin vuosien 1926 ja 1957 kartoista löy-

tyy. Vuoden 1926 kartassa on Linnanniemenkatu, vuoden 1952 kartassa puolestaan Lin-

naniemenkatu ja vuoden 1957 kartassa taas Linnanniemenkatu. Luultavasti tässäkään 

tapauksessa ei kahta asemakaavamuutosta ole tehty, vaan nimen oikeinkirjoituskäytäntö 

on horjuva. Vastaavanlainen tapaus on Kasarmikatu, joka on vuosien 1926 ja 1957 kar-

toissa nominatiivissa ja vuoden 1952 kartassa genetiivissä. Epäilemättä syy muutokseen 

tässäkin tapauksessa on kartanpiirtäjän ottama taiteellinen vapaus, ei niinkään asema-

kaavamuutos.  

 Yleisesti ottaen näyttäisi Pikkutorin eli vanhan ortodoksikirkon eli vanhan 

kirjaston alue olevan varsin ongelmallinen katunimistön suhteen, sillä vuoden 1957 

karttaan ovat ilmestyneet viistosti vanhan kirjastotalon vieritse kulkevat Kirjastokatu ja 

Turuntie. Turuntie ei varsinaisesti ole uusi kadunnimi, mutta mistään ei löydy todisteita, 

onko kyseistä kadunpätkää aiemmin sanottu Turuntieksi vai ei. Myöskään Kirjastokatua 

ei lue vuoden 1952 kartassa, mutta kyseiseen karttaan ei ole merkitty yhtään muutakaan 

niin pientä katua, vaikka ainakin Kirkkorinne on varmasti ollut olemassa tuolloin. Kir-

jastokatu-nimeä ei tosin lue missään muussakaan aiemmassa kartassa tai asemakaavas-

sa. Kirjastokatu on saanut nimensä alueella sijaitsevan niin sanotun vanhan kirjastotalon 

mukaan, joka aiemmin on ollut venäläisten sotilaiden kirkkona.  

 Eräs varmakin kadunnimen muutos on vuosien 1952 ja 1957 välillä tehty. 

Rantakadusta on vuonna 1954 tehty Arvi Kariston katu. Asian on päättänyt kaupungin-

hallitus perustellen sitä seuraavasti: ”Kunnioittaakseen kauppaneuvos Arvi A. Karistoa 

sen ansiokkaan työn vuoksi, minkä hän on kunnallismiehenä vuodesta 1911 lähtien teh-

nyt kaupungin hyväksi” (Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.8.1954). Paitsi kunnallis-
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miehenä Arvi A. Karisto kunnostautui myös kirjapainoalalla ja perusti vuonna 1900 

kustannuslaitoksen, joka nykyään tunnetaan Arvi A. Karisto Oy:nä (Moilanen, 

22.9.2007). Kariston tämä aikaansaannos on ollut perusteena kadun sijainnin valinnassa. 

Nykyinen oikeusrakennus on nimittäin aikanaan ollut Kariston kirjapainon talo, ja tämä 

tontti rajautuu entiseen Rantakatuun, nykyiseen Arvi Kariston katuun. (Koskimies 1966: 

274, Mustajärvi 2005: 56, 68.) 
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Kartta 7. Vuoden 1957 asemakaava.  
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4.2.3 Vuosien 1980, 1984 ja 1989 asemakaavat 

 

Vuosien 1957 ja 1980 välillä ei ole varsinaisia nimenmuutoksia tapahtunut yhtään. Sen 

sijaan uusia katuja on tullut runsaasti. Jälleen ongelmana on Linnaniemenkatu, joka 

vuoden 1957 kartassa on genetiivissä, mutta näyttäisi sen jälkeen olevan aina no-

minatiivissa.  

 Ongelmia aiheuttaa myös vanhan kirjaston alue, sillä jossain vaiheessa 

ilmeisesti vuosien 1957 ja 1980 välillä on luovuttu lyhyen viiston kirjaston sivuitse kul-

kevan tien Turuntie-nimestä, mutta sen mahdollisesta uudesta nimestä ei ole tietoa, ei 

myöskään nimenmuutoksesta. Vuosien 1980 ja 1984 välillä on myös otettu käyttöön 

Pikkutorinkuja, joka on aiemmin, ennen vuotta 1952, ollut siis Pikkukatu. 1950- ja 

1970-lukujen aikana tuota katua ei siis kuitenkaan ole ollut ollenkaan.  

 Vuosien 1957 ja 1980 välillä uusia kadunnimiä on keskustassa tullut eri-

tyisesti keskustan eteläpuolelle, Hämeensaareen. Alueelle on vahvistettu kaikkiaan 

kuusi katua, neljä etelä-pohjoissuuntaista ja kaksi länsi-itäsuuntaista. Etelä-

pohjoissuuntaiset kadut ovat lännestä lähtien Kaivopolku, Hämeensaarenkuja, Uimarin-

tie ja Uimarinpolku. Länsi-itäsuuntaiset kadut puolestaan ovat Hämeensaarentie ja Hä-

meensaarenpolku. Vaikka näidenkään nimeämisien perusteita ei ole tiedossa, voi ne 

varsin helposti päätellä. Kaikki Hämeensaari-alkuiset nimet viittaavat alueen nimeen, 

uimari-alkuiset puolestaan alueella sijaitsevaan uimahalliin ja Kaivopolun alkuperä lie-

nee sama kuin vanhemman Kaivokadunkin. Kaupungin eteläpuolen uusia katuja ovat 

myös Hopeaseppientie ja –polku, jotka kulkevat aivan kaupungin eteläreunalla. Hopea-

seppientie ja –polku on nimetty entisen Hopeakeskus Oy:n (nykyisen Kultakeskus 

Oy:n) mukaan. Sijaintikin on aikanaan ollut luonteva, sillä Hopeakeskuksen tontti on 

rajautunut Hopeaseppientiehen. (Koskimies 1966: 271; Hämeenlinnan Vanha Panimo, 

20.4.2012.) Hopeaseppientiestä ja -polusta kaupunki ei tosin saanut nauttia kauan, vaan 

jo parinkymmenen vuoden kuluttua vuonna 1980 ainakin Hopeaseppientie muutettiin 

Paasikivenkaduksi. Hopeaseppienpolkua ei tässä yhteydessä erikseen mainita, mutta sen 

jälkeen sitäkään ei kartassa näy. Hopeaseppientien nimen muuttaminen Paasikivenka-

duksi sai alkunsa kansalaisaloitteesta ja toteutuikin nopeasti. Olihan presidentti Paasiki-

vi käynyt koulunsa Hämeenlinnassa, eikä hänen nimeään kantavaa katua kaupungissa 
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vielä ollut. Keskustan pohjoispuolellekin saatiin vuosien 1957 ja 1980 välillä yksi uusi 

väylä, Linnaniemenkadun ja Saaristenkadun yhdistävä Saaristenpolku. Saaristenpolku 

on selkeästi samaa nimiryhmää kuin Saaristenkatukin, joten nimenantoperustekin on 

selvä.  

 Vuonna 1985 muutettiin taas erään kadun nimeä, vaikkakin vain osittain. 

Linnankadun Palokunnankadun ja Paasikivenkadun välinen osuus muutettiin Wetter-

hoffinkaduksi kyseisen kadun varrella sijaitsevan Wetterhoffin koulun perustajan Fred-

rika Wetterhoffin kunniaksi. Myös vuonna 1984 oli muutettu erään keskustassa jo kau-

an olleen kadun nimeä, tosin vain oikeakielisempään muotoon. Tällöin Birger Jarlinka-

dusta tuli Birger Jaarlin katu, joka oli ”kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoi-

miston mukaan oikea ja suositeltava muoto”, (AMS: 22.8.1984).  Vuonna 1989 on kes-

kustassa viimeisimmän kerran muutettu kadunnimi, tuolloin Linnantie muutettiin Kus-

taa III:n kaduksi. Muutoksen perusteluina ovat olleet seuraavat seikat: Tuohon aikaan 

keskustassa on olleet Linnantien lisäksi Linnankatu ja Linnanniemenkatu, jolloin sa-

mankaltaiset nimet ovat aiheuttaneet sekaannusta. Lisäksi Kustaa III:n muistamista ka-

tunimistössä on perusteltu Kustaa III:n merkittävällä panoksella Hämeenlinnan kehityk-

seen nykyisellä paikalla. Aiemmin oli yliarkkitehti Olavi Sahlberg esittänyt kansalais-

aloitteen Kirkkorinteen muuttamisesta Kustaa III:n kaduksi, mutta tuota aloitetta ei kui-

tenkaan puollettu. Kadunnimenä Kustaa III:n katu on myös itsessään mielenkiintoinen. 

Siinä on nimittäin käytetty roomalaista numeroa. Kyseinen kirjoitusasu on jokseenkin 

harvinainen, tosin esimerkiksi Turussa (Gregorius IX:n tie) ja Vaasassa (Kustaa III:n 

polku) vastaavan kirjoitusasun omaavia katuja on. (Tekninen lautakunta, kokouspöytä-

kirja 1.11.1988. s. 23-25.)  
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Kartta 8. Vuoden 1980 asemakaava.  
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Kartta 9. Vuoden 1984 asemakaava.  
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4.3 Vuoden 2012 tilanne 

 

Vuoden 1989 jälkeen keskustassa ei ole tapahtunut muita katunimistön muutoksia kuin 

aivan tuoreet Linnan kasarmien uusien katujen nimittämiset vuonna 2006. Katunimistön 

on tarkoitus korostaa alueen kasarmi-identiteettiä, joten kadut ovat saaneet seuraavan-

laisia nimiä: Vanhankaupunginkatu ja Toverihaudantie.  Vanhankaupunginkatu tosin on 

saanut nimensä vanhan kaupungin mukaan, Hämeenlinnan kaupunkihan aiemmin sijait-

si linnan ympäristössä. Asemakaavamuutoksen selostuksessa mainitaan myös Kasar-

minaukiolta Kustaa III:n kadulle vievä Päävartionkuja. Missään nykyisissä kartoissa ei 

kyseisessä kohdassa väylää kuitenkaan näy, joten oletettavaa on, että väylä ja nimi ovat 

jääneet suunnitelmasta pois. (AMS: 26.6.2006.) 

 Vuoden 1832 asemakaavan kopiossa keskustassa on katuja 13 ja vuonna 

2012 katuja on keskustan alueella yhteensä 37, joten katunimistö on kasvanut 180 vuo-

dessa melkoisesti. Myös muutoksia on tuona aikana tapahtunut runsaasti, pelkästään 

aivan varmoja kadunnimen vaihtuminen toiseen –tapauksia on yhteensä noin 30. Vaikka 

muutoksia onkin paljon, on vuoden 1832 asemakaavassa esiintyvistä kadunnimistä kuu-

si eli miltei puolet vielä nykyäänkin keskustan kadunniminä. Nämä pitkään eläneet ka-

dunnimet ovat Birger Jaarlin katu (Birger Jarlsgatan), Linnankatu (Slottsgatan), Saa-

ristenkatu (Sarisgatan), Koulukatu (Skolegatan), Hallituskatu (Residencegatan) ja Raa-

tihuoneenkatu (Rådstugugatan). Luonnollisesti näiden katujen nimien oikeinkirjoitus on 

saattanut muuttua jopa useampaan kertaan, mutta itse nimet ovat pysyneet samana koko 

ajan. Osa nimistä on myös ollut useamman kuin yhden kadun nimenä.  

 Seuraavissa kartoissa näkyy vielä havainnollisemmin Hämeenlinnan kes-

kustan nykyiset kadunnimet sekä niiden muodostama kokonaisuus.  
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Kartta 10. Hämeenlinnan keskustan yleiskuva. ©Hämeenlinnan kaupunki 
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Kartta 11. Hämeenlinnan keskustan pohjoisosa. ©Hämeenlinnan kaupunki 
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Kartta 12. Hämeenlinnan keskustan eteläosa. ©Hämeenlinnan kaupunki 
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5 Vuorentaan kadunnimet 

 

 

Rajaamani Vuorentaan alueella on nykyään 29 katua ja tietä. Näistä 17 kuuluu uusiin 

teihin, jotka ovat syntyneet, kun alueelle on rakennettu asuinalueita 1990- ja 2010-

lukujen alkupuolella. Vanhoja teitä on näin ollen 12. Ne ovat olleet olemassa jo aiem-

min, vaikkakin joissain tapauksissa nimettöminä tai erinimisinä. Seuraavassa esitetään 

Vuorentaan alue vielä karttakuvien avulla. 

 

 

Kartta 13. Vuorentaan yleiskuva. ©Hämeenlinnan kaupunki 
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Kartta 14. Vuorentaan eteläosa. ©Hämeenlinnan kaupunki 
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Kartta 15. Vuorentaan pohjoisosa. ©Hämeenlinnan kaupunki 
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5.1 Vanhat kadunnimet 

 

Vanhat kadunnimet sijoittuvat Vuorentakana melko tasaisesti joka puolelle aluetta. Suu-

rimmat ja vanhimmat yhä samannimisinä olemassa olevat väylät ovat Vanha Härkätie 

ja Marssitie. Nämä kaksi pääväylää kulkevat Vuorentaan läpi, Marssitie kaakosta luo-

teeseen ja Vanha Härkätie lounaasta koilliseen.  

 Marssitie kulkee Vanhalta Härkätieltä kaakkoon peltojen läpi ja Kuralan-

kallion yli aina Kuralan Asevelikylään asti. Yhtenäiseksi tie on tosin puhkaistu vasta 

1950-luvulla. Sitä ennen reitti on katkennut Vuorentaan kaakkoiskulmassa Ässälän tie-

noilla. Jo ennen teiden yhdistämistä on väylän Kuralan päätä sanottu Marssitieksi. Tämä 

nimitys kuuluu nimiryhmään, jonka nimet liittyvät armeijaan. (T)
7
 Marssitien lisäksi 

alueella on muun muassa Pioneerintie, Korsutie, Vääpelintie ja Kersantintie. 

 Muut vanhan alueen tiet ovat Vuorentaantie, Hirvilammentie, Tanssihar-

juntie, Haansuonpolku, Nukarintie, Liukuuskalliontie, Tuliininpelto, Perä-Tertin tie, 

Yllöläntie ja Kurkelankuja. Näistä Vuorentaantie, Hirvilammentie ja Tanssiharjuntie 

sijaitsevat alueen pohjoiskulmassa, Haansuonpolku ja Nukarintie keskellä Vuorentakaa, 

Liukuuskalliontie, Kurkelankuja ja Tuliininpelto kaakossa sekä Perä-Tertin tie ja Yllö-

läntie lounaassa. Kaikki nämä kadut ovat sellaisia, joiden varrella on enintään muutama 

talo. Hirvilammentietä lukuun ottamatta kaikki tiet ovat myös sellaisia, etteivät ne var-

sinaisesti vie minnekään. Hirvilammentie lähtee aivan harjun juurelta Vuorentaantieltä 

ja kulkee Hirvilammen ohi aina seututie 130:lle saakka. Perä-Tertin tien vierestä Här-

kätieltä lähtee tie myös toiseen suuntaan. Tällä kohdin väylä on kuitenkin Hämeenlin-

nan kaupungin karttapalvelussa merkitty vain katkoviivalla, ja varsinaiseksi tieksi se on 

merkitty vasta toisesta päästään. Tämä tien nimetty osuus (Tauruntie) ei kuulu Vuoren-

taan kaupunginosaan, ja nimeämätönkin osa vain joidenkin kymmenien metrien matkal-

ta, joten yksinkertaisuuden vuoksi tämä tie on jätetty kokonaan pois.  

 Nimeämisperusteiltaan ehkä selvimpiä ovat Vuorentaantie ja Hirvilam-

mentie. Kummankin tien nimen nimeämisperusteet näkyvät selkeästi kartassa. Vuoren-

                                                           
7
 (T) - Aino Tulokkaan puhelinhaastattelu, tarkemmat tiedot, ks. lähdeluettelo. 
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taantie vie koillisesta tulevan suoraan Vuorentaakse. Vuorentaantie on osa Härkätietä, 

joka on siis jo vuosisatoja ollut tärkein kulkuväylä paitsi Hämeen ja Turun välillä myös 

Vuorentaan ja Hämeenlinnan keskustan välillä. Hirvilammentie on nimetty aivan tien 

vieressä sijaitsevan Hirvilammen mukaan. Hirvilampi puolestaan on saanut nimensä 

vanhan metsästyskäytännön mukaan. Aivan lammen vieressä nousee jyrkkä harju, joten 

metsästäjien on aikanaan ollut helppo ajaa hirvet ansaan lammen ja harjun väliin. (Voi-

onmaa 1947: 334-337.) 

 Tanssiharjuntie on suora tienpätkä, joka vie harjun päältä alas harjun juu-

relle. Tien päässä on asunut Kuusion muonamies, mutta paikalla on ollut myös suuri 

kyläkeinu. Kyläkeinut ovat aikanaan olleet nuorison ajanviettopaikkoja, ja muun muas-

sa Vuorentakana paikalla on myös tanssittu piiriä. Tästä todennäköisesti on tullut myös 

jopa runollinenkin Tanssiharju-nimitys. (N)
8
 

 Haansuonpolku on nimetty yksinkertaisesti läheisen Haansuon mukaan. 

Nykyään Haansuonpolku on hiekkatie, jota pitkin voi myös autolla kulkea. Alunperin 

kyseinen polku on ollut kuitenkin vain polku, jota pitkin Vuorentaan kyläläiset ovat 

oikaisseet suoraan suon poikki ja harjun yli Viisarille. Nykyinen Haansuonpolku ei ole 

aivan samalla kohdalla kuin alkuperäinen polku, vaan alkuperäinen polku on edelleen 

keskellä suoaluetta parisenkymmentä metriä Haansuonpolusta luoteeseen. (N) 

 Liukuuskalliontie on Vuorentaan aukean kaakkoiskulmassa ja vie nykyi-

seen Ässälään. Liukuuskalliontien nimessä esiintyvä kallio on sama kallio kuin Tohka-

kallionkadun nimessä esiintyvä. (T) Ilmeisesti Tohkakallio on ollut maankohouman 

virallinen nimi, ja Liukuuskallio-nimen paikka on saanut käyttönsä perusteella. Kylä-

keskuksen ollessa tiivis aina 1800-luvun lopulle saakka oli hieman syrjäinen kallio ky-

län nuorille hyvä paikka kokoontua. (Vilkuna 2006: 13.) Kylän ulkopuolella olleella 

Tohkakalliolla nuorilla oli tapana viettää aikaa ja laskea mäkeä. Tästä mäkeä alas liu-

kumisesta paikka on saanut lempinimensä, joka nykyään näkyy tien nimessä. (T) 

 Toinen alueen kaakkoiskulmassa sijaitsevista teistä on Tuliininpelto. Tu-

liininpelto on toinen kahdesta henkilön mukaan nimetystä tiestä Vuorentakana. Tulii-

                                                           
8
 (N) - Sirkka Nukarin puhelinhaastattelu, tarkemmat tiedot, ks. lähdeluettelo. 
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ninpelto on nimetty muonamies Oskar Thulinin perheen mukaan (N, T). Thulinit olivat 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ensin Nukarin muonarenkeinä ja myöhemmin 

Ässälän Nikkilän puoliskon muonarenkeinä ja mäkitupalaisia (Vilkuna 2006: 119-120). 

Mäkitupalaisilla oli yleensä jokin pieni määrä peltoalaa, jota he viljelivät. Thulinit asui-

vat Nikkilän pellolla Kuralankallion lähellä. (Vilkuna 2006: 23-24, 120.) Oletettavasti 

heidän peltonsa oli heidän tupansa lähistöllä, ja tällä alueella on nykyäänkin Tuliininpel-

to, nyttemmin tosin tiennimenä. Erityistä Tuliininpelto-nimessä on se, että se on nimetty 

nimenomaan muonamiehen mukaan. Vaikka Thulinien olemassaolosta tiedetään ja siitä 

on säilynyt kirjallisiakin todisteita, eivät Thulinit olleet kyläyhteisön kannalta erityisiä 

tai tehneet mitään mullistavaa. Yleensä jos katu nimetään ihmisen mukaan, on hän jul-

kisuuden henkilö tai muuten merkittävä vaikuttaja. Mahdollisesti Thulinit ovatkin saa-

neet nimikkotiensä Hämeenlinnassa vaikuttaneen kauppaneuvos Aimo Vihervuoren 

aloitteesta. Vihervuori oli aikanaan erittäin kiinnostunut paikallishistoriasta, ja Thulinit 

olivat hänen esivanhempansa. (N, T.) Tässä siis todennäköinen selitys hieman epätaval-

liselle nimeämisperusteelle. 

 Perinteisemmin perustein on nimetty toinen Vuorentaan henkilön mukaan 

nimetty tie: Nukarintie. Nukari on aina ollut Vuorentaan suurin tila ja Nukarit ovat 

muutenkin olleet aina mukana alueen politiikassa ja vaikuttamassa Vuorentaan kehityk-

seen. Nukareita on ollut muun muassa Hämeenlinnan maalaiskunnan kunnallislauta-

kunnan esimiehinä, Vanajan kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa sekä Hämeenlinnan 

valtuustossa ja kaupunginhallituksessa. Heidän joukossaan ovat myös kunnallisneuvos 

Evert Nukari ja maanviljelysneuvos Allan Nukari. (Vilkuna 2006: 150, 155-156.) Toki 

muutkin Vuorentaan kantataloista, Ässälä, Mikkola ja Rääpiälä ovat olleet aktiivisesti 

mukana, mutta ainakin Ässälät ovat aikanaan kieltäytyneet omaa nimeään kantavasta 

tiestä (T). Nukarintie Vuorentakana kuitenkin on ja varsin luontevassa paikassa. Se ni-

mittäin johtaa toisaalla Marssitieltä ja toisaalla Härkätieltä Villatinmäelle, jossa Nuka-

rin maatila sijaitsee (N). Onkin vaikea sanoa, onko Nukarintie nimetty jonkun tietyn 

Nukarin mukaan vai yleisemmin suvun mukaan. Oletettavaa kuitenkin on, että tie on 

nimetty nimenomaan henkilön mukaan, eikä niinkään paikan mukaan? 
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 Vuorentaan peltoaukean lounaiskulmassa sijaitseva Yllöläntie liittyy Vuo-

rentaan karjalaisasutukseen. Yllöläntien nimi on annettu tien päässä sijaitsevan tilan 

mukaan. Yllölän rakensivat Heikki ja Sylvia Kekki pian jatkosodan jälkeen. Ensin tilan 

nimi oli Teivaala, mutta myöhemmin se muutettiin Kekin suvun Antreaan jääneen koti-

tilan mukaan Yllöläksi. (N, Vilkuna 2006: 97, Kotus, nimitoimisto.) Yllöläntien tavoin 

myös sen vieressä kulkeva Perä-Tertin tie on nimetty tilan mukaan. Alueella on ollut 

Tertti-niminen siirtotila jo 1940-luvulta lähtien, ja alueelta löytyvät myös Perä-Tertin ja 

Vähä-Tertin tilat. Perä-Tertin tie vie suoraan Perä-Tertin tilalle. Itse Tertti-nimen mer-

kityksestä ei ole selvyyttä, mutta tie on joka tapauksessa nimetty tilan eli paikan mu-

kaan.
9
 (Vilkuna 2006: 177.) 

 

 

5.2 Uudet kadunnimet 

 

Uuden asuinalueen kadunnimiä Vuorentakana on kaiken kaikkiaan 17. Näistä kaduista 

seitsemän sijoittuu heti Vuorentaan alakoulun pohjoispuolelle ja viisi aivan koulun 

kaakkoispuolelle. Kumpikin alue on rakennettu pääosin 1990-luvun alkupuolella, mutta 

molemmille alueille on rakennettu vielä 2000-luvullakin. Lisäksi on vielä 5 katua, jotka 

kuuluvat 2010-luvulla rakennettuun uudempaan asuinalueeseen. Tämä alue sijaitsee 

välittömästi alakoulun länsipuolella. Suurimmaksi osaksi alueilla on omakotitaloja, 

mutta myös muutamia rivi- ja paritaloja alueelle on rakennettu. Pohjoisemmalla alueella 

on vain puutaloja ja eteläisemmällä alueella vain tiilitaloja. Lisäksi alueella asujat puhu-

vat alueista puutalo- ja tiilitalopuolina, joten käytän itsekin näitä termejä näistä alueista 

puhuessani. Uusin alue sijaitsee Rääpiälän vanhoilla mailla, joten sitä kutsun Rääpiälän 

alueeksi.  

                                                           
9
 Kotuksen nimitoimiston Vanajan kokoelmassa Tertti mainitaan Vuorentaan kohdalla laajana 

pelto- ja metsäalueena, jossa on monen talon maita. Nimilipussa mainitaan muun muassa Kiltin-

tertti, Rääpiäläntertti ja Mikkolantertti, jonka osia ovat muun muassa Keski- ja Perä-Tertti.  
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 Puutalopuoli sijaitsee aivan Marssitien ja Vanhan Härkätien risteyksen 

yhteydessä, sen itäpuolella. Puutalopuolella on kaksi hieman muita suurempaa pää-

väylää: Kirkkosillankatu ja Vuorenpellontie. Härkätieltä asuinalueelle johtava Kirk-

kosillankatu on saanut nimensä samalla kohdalla aiemmin sijainneen sillan mukaan. 

Alueella on ollut kylän maanottopaikka. Tämän kuopan yli menneen sillan yli on menty 

Vanajan kirkolle. Siitä siis nimi sillalle ja myöhemmin kadulle. (N) Vuorenpellontie 

puolestaan on nimetty laajemman alueen mukaan. Suurin osa puutalopuolesta on raken-

nettu entiselle Nukarin pellolle, jota on kutsuttu Vuorenpelloksi sijaintinsa mukaan. 

Vuorenpelto sijaitsee aivan Vuorenharjun juurella. (N)  

 Puutalopuolella sijaitseva Rusthollintie on saanut nimensä Nukarin tai 

Rääpiälän tilan mukaan. Sekä Nukari että Rääpiälä ovat olleet rustholleja. (N, Vilkuna 

2006: 16, 44.) Rustholli on ruotujakolaitokseen tiiviisti liittyvä termi. Rustholli eli ratsu-

tila varusti sotaa varten ratsukon ja vastaavasti sai sitten tämän rasituksen verran kruu-

nun veroja hyväksiluettua. (Rasila 2003: 273.) Rälssitilantie ei ole aivan yhtä selkeä 

tapaus. Toisten lähteitten mukaan rälssitilat ovat olleet aatelisten omistamia, talonpoiki-

en viljelemiä tiloja, jotka olivat vapautettuja kruunun veroista ja väenotosta. (Rasila 

2003: 273.) Joidenkin lähteitten mukaan Nukari olisi ollut rälssitila, ja siihen viittaisi 

myös rälssitila-nimen käyttö tiennimessä rustholli-nimen yhteydessä (N). Toisissa läh-

teissä kuitenkin sanotaan, ettei Vuorentakana ole ollut rälssitiloja. Tietojen erot voivat 

kuitenkin johtua määrittelyeroista. Vilkunan mukaan rälssitila nimittäin tarkoittaa aate-

liston omistamaa tai saamaa maata, jolla on ollut tiettyjä etuoikeuksia. (Vilkuna 2006: 

43.) 

 Pihtakuusenkuja ja Muurahaismäki ovat eräitä niistä asuinalueen nimistä, 

jotka eivät perustu maataloustermistöön, vaan alueen maantieteeseen ja kasvistoon ja 

eläimistöön. Pihtakuusenkuja sijaitsee aivan vanhan kuusiaidan vieressä. Pihdoista 

koostuva kuusiaita on kuulunut aikanaan kyläkeskuksessa sijainneeseen Nukarin piha-

piiriin. Kuuset on 1890-luvulla istuttanut todennäköisesti joko Kustaa tai Evert Nukari. 

(N) Muurahaismäen nimeämisperusteet ovat myös melko selvät. Tie vie mäelle, jossa 

aiemmin on ollut useita isoja muurahaiskekoja ja vielä 2000-luvullakin on ainakin yksi 

iso pesä (N).  
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 Muonamiehentielle on perusteet sekä tien sijainnissa että yleisemminkin. 

Vuorentakana on ollut muutenkin muonamiehiä, mutta nimenomaan tien kohdalla on 

vielä ollut Nukarin muonamiesten mökki (N). Muonamiehet ovat olleet tilattomia, mutta 

omillaan asuneita ihmisiä. He ovat tehneet päivätöitä maanomistajalle, esimerkiksi ta-

lonpojalle, ja saaneet osan palkastaan viljana ja muina ruoka-aineina. Tästä tulee nimi 

muonamies eli muonatorppari. Jos aivan tarkkoja ollaan, tarkoittaa muonamies yleiskie-

lessä hieman eri asiaa kuin muonatorppari, ja tässä tapauksessa kyseessä olisikin itse 

asiassa ennemminkin muonatorppari kuin muonamies. Ero on kuitenkin hyvin pieni, ja 

kyseisen nimitys on legitiimi alueella, joten sen merkitystä ei tässä pohdita enempää. 

(Rasila 2003: 366, 394-395, Vilkuna 2006: 22.) 

 Koulun kaakkoispuolella sijaitseva tiilitalopuoli on hieman puutalopuolta 

pienempi alue, ja siellä on vain viisi katua. Suurin osa tiilitalopuolen tiennimistä on pe-

rusteltavissa ryhmänimiksi. Kiesikuja, Kärrypolku, Ratastie ja Sarkatie ovat kaikki ni-

metty vanhaan maataloussanastoon kuuluvilla substantiiveilla. Kun sekä kiesit että kär-

ryt ovat hevosvetoisia kulkuneuvoja, on luontevaa olettaa, että myös Ratastien nimen 

lähtökohtana olisi kulkuneuvo (N). Toisaalta tämä nimeämisperuste ei ole kovin selvä, 

käytetäänhän kulkuneuvona ratas-sanasta miltei aina monikkoa, rattaat. Yksikössä sana 

yhdistettäneen useimmiten jonkin koneiston rattaaseen tai vastaavaan. Jos kulkuneuvo-

ryhmän muita sanoja tarkastellaan lähemmin, huomataan, että myös ne ovat yksikössä. 

Tämä yhtenäisyys selittäisi myös ratas-sanan yksikkökäytön. Kiesi- ja kärry-sanoilla ei 

vain ole tällaisia useita toisistaan poikkeavia merkityksiä, joista toinen olisi yleisempi 

yksikössä ja toinen monikossa. 

 Vaikka Sarkatie kuuluukin maataloussanastoon pohjautuvaan nimiryh-

mään, poikkeaa se muista tiilitalopuolen nimistä hieman. Sarka ei ole kulkuneuvo, vaan 

maataloussanastossa sillä tarkoitetaan peltopalstaa. Sarka tarkoittaa myös tietynlaista 

kotikutoista villakangasta, mutta tässä yhteydessä tämä merkitys on epätodennäköinen 

(Tiainen et al. 1992: sarka). Sarka-sanan käyttö selittyy sillä, että Vuorentakana on tiet-

tynä aikana ollut peltosarkoja, eikä esimerkiksi peltolohkoja. Peltosarat liittyvät sarka-

jakoon, jota Suomessa sovellettiin Hämeessä erityisesti 1550-luvulla (Rasila 2003: 185, 

Vilkuna 2006: 10). Osana Vanajaa myös Vuorentaka on kuulunut tähän alueeseen. Sar-
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kajaossa kylän vainiot jaettiin talojen kesken niin, että kaikki talot saivat osansa jokai-

sesta pellosta ja niitystä. (Vilkuna 2006: 37.) 

 Tiilitalopuolen pääväylä, Tohkakallionkatu puolestaan on nimetty puhtaas-

ti sijaintinsa mukaan. Katu kulkee Tohkakallioksi nimetyn mäen lähellä tiilitaloalueen 

kaakkoislaidalla. Itse tohka-sanan alkuperä on täysin hämärän peitossa. Murrearkistosta 

löytyy joitakin mainintoja tohkasta, mutta havainnot ovat vääriltä murrealueilta, eivätkä 

niiden merkityksetkään oikein näytä liittyvän Tohkakallio-nimeen.
10

 (Kotus, puhelin-

kysely, 23.3.2012.) Tohka-sanan merkitys jää siis hämäräksi, ja Tohkakallionkadun ni-

men perusteet paikannimeen.  

 Vuorentaan uusista asuinalueista pienintä, koulun länsipuolella sijaitsevaa 

Rääpiälän aluetta on alettu rakentaa vasta 2010-luvulla. Näin vuoden 2012 alussa alueen 

rakennukset alkavat olla vasta juuri ja juuri valmiita, mutta kadunnimet tällä uudella 

alueella tietenkin on jo. Pienen alueen pääväylä on Kivijalankatu, ja sen eri kohdista 

lähtevät Paalukuja, Arinakuja, Lohkokivenkuja ja Kyntöjäljenkuja. Alueen kaikki kadut 

ovat saaneet nimensä alueen historian mukaan. Kyseisellä alueella suoritettiin koekai-

vaus ennen rakentamisen aloittamista, ja koekaivauksen yhteydessä alueelta löytyi 

muun muassa auranjälkiä sekä kivijalan ja arinan osia. Alueelta myös löydetyt kiven-

lohkot ovat antaneet nimen Lohkokivenkujalle. Paalukuja lienee myös saanut nimensä 

kaivuulöydön perusteella, sillä koekaivausten yhteydessä alueelta on löytynyt myös 

puun jäämä. Löydös on ollut parin sentin levyinen ja vajaan metrin mittainen, joten ky-

seessä on voinut olla jonkinlainen paalu tai vastaava. (Koekaivauksen raportti, Pukkila 

2008.)  

 

 

 

 

                                                           
10

 Eri puolilla Suomea tohka-sanalle annetaan merkitykseksi muun muassa pöly, murske, veneen 

kokka, räme, suo ja into.  
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5.3 Kadonneita tiennimiä 

 

Koska Vuorentaka on viimeistään 1500- ja 1600-lukujen vaihteesta asti ollut vilkkaitten 

väylien risteyskohdassa, ei liene mikään ihme, että osa alueen tiennimistä on jo ehtinyt 

hävitäkin. 

 Härkätien ohella Vuorentakana on kulkenut eräs toinenkin  muinainen 

valtaväylä, Hiidentie. Asemakaavan selostuksessa vuodelta 1989 mainitaan vanha Hii-

dentie, joka on aikanaan kulkenut Vantaanjoen suulta aina Tammerkoskelle asti. Tuo 

väylä on Vuorentakana kulkenut suurin piirtein nykyisen Marssitien vaiheilla. Näin 

ollen Härkätie ja Hiidentie ovat ristenneet juuri Vuorentakana. (AMS: 10.4.1989, Vil-

kuna 2006: 10.) 

 Nykyistä Vuorentaantietä on aiemmin kutsuttu Myllykujaksi paikallisten 

ja muidenkin alueella liikkuneitten keskuudessa. Kuten suurin osa vanhoista tiennimis-

tä, myös Myllykujan on saanut nimensä käytön mukaan. Vuorentaan ja lähiseudun myl-

ly oli Rengossa noin 16 kilometrin päässä Vuorentakaa. Näin varsinkin harjun toiselta 

puolelta tulleet Parolan kyläläiset kulkivat myllylle juuri tätä väylää pitkin, joka siis sai 

nimen Myllykuja. (N) 

 Villatinmäentien nimi on myöskin kertonut, mihin tie on vienyt. Nykyään 

kyseisen tien nimi on Nukarintie. Villatinmäki on saanut nimensä siitä, kun peltojen 

keskelle mäelle on muuttanut joku sotilashenkilö, mahdollisesti jääkäri, asumaan. Tämä 

omistaja rakensi tai rakennutti itselleen hienon talon, jota paikalliset alkoivat sitten kut-

sua villaksi. (N) 
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6 Keskustan nykyisen kokonaisuuden analysointi 

 

 

6.1 Nimien rakenteen analyysi 

 

Seuraavassa alaluvussa käsitellään Hämeenlinnan keskustan kadunnimistöä sen raken-

teen kannalta. Perus- ja määriteosat käydään läpi erikseen. Perusosien kohdalla selvite-

tään niiden jakauma alueella ja määriteosien rakennetta tutkitaan jaottelemalla ne sija-

muodon mukaan.  

 

 

Kaavio 1. Hämeenlinnan keskustan kadunnimien perusosat. Osuudet esitetty prosentteina.  

 

Keskustassa on runsaasti vilkasliikenteisiä väyliä, joten monen väylän nimessä katu 

perusosana on perusteltu valinta. Tämä näkyy myös tuloksissa, sillä keskustan kaduista 

kahden kolmasosan perusosana on katu. Vilkkaasti liikennöityjä katuja ovat muun mu-

assa Lukiokatu, Arvi Kariston katu ja Kaivokatu. Kaikkia keskustan katu-nimisiä väyliä 

ei kuitenkaan vilkas liikennöinti selitä, sillä keskustan katujen joukossa on myös sellai-
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sia, jotka varsinkin keskustan liikennemäärien mittakaavassa ovat varsin hiljaisia. Esi-

merkiksi Linnaniemenkadun ja Vanhankaupunginkadun liikennöinti koostuu pääasiassa 

kulusta teiden varsien asuintonteille. Katsonkin, että keskustan alueella myös pienem-

mät ja hiljaisemmat väylät on helpompi nimetä kaduiksi. Keskustassa kaikki tiet ovat 

niin isoja, että ne voidaan nimetä kaduiksi. (Ainiala et al. 2008: 132.) Luonnollisesti 

keskustan katujen suuruus on myös imagokysymys. Saisihan kaupungista täysin erilai-

sen kuvan, jos keskusta olisi täynnä kujia ja polkuja. Kuitenkin nimistönhuollossa ylei-

sesti suositellaan erilaisten perusosien monipuolista käyttöä (Ainiala et al. 2008: 132.). 

Näin on tehty Hämeenlinnan keskustassakin, jossa yli kolmannes ydinkeskustankin ni-

mistä on muita kuin katu-loppuisia.  

 Todella mielenkiintoista on, että keskustan todennäköisesti vilkkaimmin 

liikennöity katu on Paasikiventie. Yleensä tien pitäisi viedä nimeämäänsä paikkaan, tai 

olla katua pienempi kulkuväylä, mutta tässä tapauksessa kumpikaan ehdoista ei toteudu 

(mm. Ainiala et al. 2008: 132). Paasikiventie ei vie Paasikivelle tai paasikivelle, vaan 

on nimetty Hämeenlinnassa opiskelleen presidentti Paasikiven mukaan. Kyseisen väy-

län suuruus ja vilkasliikenteisyys ovat myös selviä, sillä Paasikiventie on keskustan 

ainoa nelikaistainen väylä ja myös pääväylä keskustan ohittamiseksi länsi-itä-

suunnassa. Syystä tai toisesta nimen perusosaksi on kuitenkin päätetty antaa tie eikä 

katu.  

 Tie on siis keskustan kadunnimien perusosista toiseksi käytetyin, mutta 

ero yleisimpään perusosaan katuun on huomattava. Siinä missä katu-loppuisia keskus-

tan kadunnimistä on 66 prosenttia, on tie-loppuisia vain 14 prosenttia. Paasikiventien 

nimeämiselle juuri tieksi ei siis ole kovinkaan selviä perusteita, mutta muut alueen tiet 

ovat nähdäkseni paremmin nimetty edellä mainittujen ehtojen mukaan. Uimarintie, 

Hämeensaarentie ja Toverihaudantie ovat kaikki pieniä ja lyhyitä katuja, joiden varrella 

ei ole tai kautta ei pääse kuin korkeintaan muutamalle rakennukselle. Lisäksi Hämeen-

saarentie kulkee Hämeensaaren alueella, Uimarintie vie uimahallille ja Toverihaudan-

tien varrella on punaisten joukkohauta (Kotikirkko-lehti 5.11.2009, AMS: 26.6.2006.). 

 Vaikka suurin osa keskustan väylistä onkin melko suuria ja vilkkaasti lii-

kennöityjä, on keskustan alueella myös muutamia pienempiä väyliä. Polkuja on miltei 

yhtä paljon kuin teitä, 10 prosenttia keskustan kaikista kaduista. Saaristenpolku ja Kai-
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vopolku ovat jatkoa samannimisille kaduille, mutta siinä missä kadut ovat autoteitä, on 

poluilla moottoriajoneuvolla ajo kielletty. Polkujen nimeämisessä näyttäisi olevan kes-

kustassa sikäli looginen käytäntö, että myöskin Uimarinpolku ja Hämeensaarenpolku 

ovat suurimmalta osaltaan vain kevyen liikenteen käytössä. Kadut ja muut ovat siis 

moottoriajoneuvoja varten, polut kevyelle liikenteelle.  

 Kujia keskustassa on kaksi. Polkujen kohdalla yhteys perusosan ja käyttö-

tarkoituksen välillä on siis selvä, mutta näin ei ole kujien kohdalla. Hämeensaarenkuja 

on täysin autojen ja muiden kulkuneuvojen käytössä, kun taas Pikkutorinkuja on vain 

lyhyt hiekkainen kevyenliikenteen väylä. Pikkutorinkujan nimeämisen taustalla saatta-

vat tosin olla historialliset perusteet. Kyseinen väylä on nimittäin aikanaan 1800-luvun 

puolivälistä aina 1900-luvun alkupuolelle asti ollut karttojen ja asemakaavojen mukaan 

nykyistä käytetympi, luultavasti ajoneuvokäytössäkin.   

 Keskustan ainoa rinne on kirkon takana kulkeva Kirkkorinne. Nimensä 

mukaisesti tämä tie sijaitsee pohjoiseen nousevassa rinteessä, joten nimi on kokonai-

suudessaan hyvin perusteltu valinta. Tietenkin olisi voinut olla luonnollisempaa nimetä 

kyseinen väylä kaduksi, mutta 1900-luvun alussa, kun Kirkkorinne nimettiin, oli Kirk-

kokatu jo olemassa, kirkon toisella puolella. Koska vanhojen toimivien kadunnimien 

vaihtamista on yleensä syytä välttää, on Kirkkorinne edelleenkin Kirkkorinne, vaikka 

Kirkkokatua ei kaupungissa enää olekaan.  

 Keskustan kadunnimistön määriteosista genetiivimuotoisia on suurin osa, 

yli 60 prosenttia. Genetiivimuotoinen määriteosa on muun muassa kaikissa keskustan 

henkilön mukaan nimetyissä kadunnimissä: Brahenkatu, Saaristenkatu, Wetterhoffinka-

tu, Birger Jaarlin katu. Lisäksi määriteosa on genetiivissä esimerkiksi seuraavissa ni-

missä: Toverihaudantie, Linnaniemenkatu, Uimarinpolku. Lopuissa 35 prosentissa mää-

riteosa on nominatiivissa. Monet näistä nominatiivimuotoisista määriteosista ovat sel-

laisten rakennusten nimiä, jotka sijaitsevat tai ovat sijainneet kyseisen kadun varrella. 

Esimerkkeinä vaikkapa Koulukatu, Kirjastokatu, Hallituskatu ja Kirkkorinne. Myös 

ilmansuunnat sisältävissä kadunnimissä määriteosa on nominatiivissa: Pohjakatu, Ete-

läkatu.  

 Aina määriteosien jakautuminen sijamuodon mukaan ei kuitenkaan kes-

kustan alueella ole ollut näin selkeää, eikä edes näin päin. 1800-luvulla keskustassa on 
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ollut enemmän nominatiivi- kuin genetiivimuotoisia määriteosia kadunnimissä. 1800-

luvun lopulla luvut ovat olleet jopa täysin päinvastaiset nykyiseen määrään nähden, 

nominatiivimuotoisia määriteosia on ollut 65 prosenttia ja genetiivimuotoisia 35 pro-

senttia. Vuoden 1892 asemakaavassa nominimuotoinen määriteosa on muun muassa 

Rauhakadulla, Pohjoisella niittykadulla, Rykikadulla ja Eteläniittykadulla. Genetiivi-

muotoisia määriteosia kadunnimillä on tuolloin ollut yhteensä kuusi kappaletta, esi-

merkkeinä Saarenkatu, Raastuvankatu ja Birger Jarlin katu.  

 Vielä 1900-luvun puolivälissäkin määriteosien jakauma nominatiiviin ja 

genetiiviin on ollut nykyisestä poikkeava. Vuoden 1952 kartassa nominatiivi- ja gene-

tiivimuotoisia määriteosia on miltei yhtä paljon, eroa on vain neljä prosenttiyksikköä. 

Juuri vuoden 1952 kartassa on lisäksi mielenkiintoinen kadunnimi määriteosan sija-

muodon kannalta. Kyseisen vuoden kartassa on nimittäin Kasarminkatu, kun kaikissa 

muissa kartoissa ja asemakaavoissa, joissa kyseinen väylännimi esiintyy, se on muodos-

sa Kasarmikatu. Mahdollisesti nimen oikeinkirjoituskäytäntö on tuohon aikaan horjunut 

tai sitten kyseessä on vain kartantekijän inhimillinen virhe.  

 Vuonna 1984 kartassa määriteosien jakautuminen on jo lähes samalla ta-

solla nykytilanteen kanssa. Nominatiivimuotoisia määriteosia kadunnimillä on yhtä 

monta kuin nykyäänkin, mutta genetiivimuotoisia on tuolloin ollut muutama nykyistä 

vähemmän.  Kaiken kaikkiaan nominatiivimuotoisten määriteosien määrä on 1800-

luvulta noussut vain vähän, seitsemästä kolmeentoista, kun taas genetiivimuotoisten 

määriteosien lukumäärä on noussut 1830-luvun kuudesta nykyiseen 23:een. Tarkemmin 

1900-luvun loppupuolta tarkastellessa huomataan, että suurin osa (yhteensä yhdeksän 

nimeä) genetiivimuotoisen määriteosan omaavista kadunnimistä on tullut kartalle vuo-

sien 1952 ja 1984 välisenä aikana. Näistä nimistä tosin yksi on edellä mainittuna aikana 

hävinnytkin ja toinen muuttunut toiseksi kadunnimeksi, jossa myös on määriteosa gene-

tiivissä. Samaan aikaan on uusia nominatiivimuotoisia määriteosia kadunnimille tullut 

vain kaksi, Kirjastokatu ja Kaivopolku. Kun lisäksi 1980-luvun jälkeen annetuista ka-

dunnimistä kaikissa on määriteosa ollut genetiivissä, voitaisiin tästä päätellä, että viime 

aikoina annetuista kadunnimistä yleisemminkin ainakin suurin osa olisi määriteosaltaan 

genetiivissä. Tähän päätelmään palataan kuitenkin vielä myöhemmin keskustan ja Vuo-

rentaan nimistöjä vertailtaessa.  
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6.2 Nimeämisperusteiden analyysi 

 

Tässä alaluvussa analysoidaan Hämeenlinnan keskustan kadunnimiä niiden nimeämis-

perusteiden mukaan. Keskustan alueen kadunnimet voidaan jakaa nimeämisperusteiden-

sa perusteella neljään pääryhmään. Seuraavassa kaaviossa kerrotaan nämä ryhmät, 

mahdolliset alaryhmät sekä niihin kuuluvien nimien prosenttiosuudet kokonaisuudesta.  

 

 

 

Kaavio 2. Hämeenlinnan keskustan kadunnimien nimeämisperusteet. Osuudet esitetty prosent-

teina. Pienemmässä ympyrädiagrammissa näkyvät paikan mukaan annettujen kadunnimien ala-

lajit sekä niiden prosentuaalinen osuus kaikista kadunnimistä. 

 

Keskustan kadunnimistö on pääasiassa nimetty kahden eri pääperusteen mukaan. Valta-

osa keskustan kadunnimistä on nimetty jonkin paikkaan liittyvän perusteen mukaan. 

Tällaisia nimiä on noin kolme neljäsosaa keskustan kadunnimistä. Tarkemmin tarkastel-

tuna nämä paikan mukaan nimetyt voidaan jakaa vielä muutamaan alaryhmään. Kaduil-

le on annettu nimiä sen mukaan: 
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1. mihin kyseinen väylä vie 

2. mikä rakennus tai laitos väylän varrella sijaitsee 

3. millä alueella väylä on 

4. mikä on sen sijainti suhteessa muihin katuihin. 

 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvia nimiä, siis sellaisia, jotka vievät nimeämäänsä paik-

kaan, ovat muun muassa Tampereentie ja Linnankatu. Tosin Tampereentietä pitkin har-

vempi nykyään enää kulkee Tampereelle asti, sillä vieressä kulkee moottoritie. Myös-

kään Linnantie ei vie linnalle aivan suoraan, mutta on kuitenkin aina vienyt sinnepäin.  

 Suurin osa paikan mukaan nimetyistä kadunnimistä keskustassa kuuluu 

toiseen ryhmään. Ne ovat saaneet nimensä sen mukaan, mikä artefakti kadun varrella 

sijaitsee. Tämä artefakti voi olla rakennus tai laitos, kuten Lukiokadun, Raatihuoneen-

kadun tai Hallituskadun tapauksessa. Hallituskadun kohdalla kytkös ei ole enää aivan 

ilmeinen, mutta selkiytyy, kun tutkitaan kadun aiempia nimiä. Kyseinen väylähän on 

aiemmin ollut Residencegatan, jonka recidence-sana tarkoittaa maaherran tai muun 

korkean virkamiehen asuinpaikkaa, ja siten myös hallitsemis- tai hallituspaikkaa 

(Lampén 1999: residens, MOT-internetsanakirja: residens 9.11.2009, Ordbok 1959: 

residens).  Nimenomaan maaherran asuinpaikka kadun varrella onkin ollut, ja siksi siis 

valittu nimeämisperustelu. Väylän varrella sijainnut artefakti voi olla myös jokin pie-

nempi rakennelma, kuten Toverihaudantien tai Kaivokadun tapauksessa on ollut. Esi-

merkiksi Toverihaudantie sijaitsee vanhan punaisten joukkohaudan välittömässä lähei-

syydessä (AMS: 26.6.2006).  

 Sijaintinsa mukaan nimettyjä katuja on keskustassa myös jonkin verran. 

Osa näistä kadunnimistä pohjautuu paikannimeen, ja osa on nimetty alueella sijainneen 

luonnonpaikan mukaan. Paikannimiin perustuvia kadunnimiä ovat muun muassa Hä-

meensaaressa sijaitsevat Hämeensaarenkuja, -polku ja -tie sekä vanhankaupungin alu-

eella sijaitseva Vanhankaupunginkatu. Luonnonpaikan mukaan nimettyjä ovat puoles-

taan Suokatu ja Niittykatu. Kumpikin näistä sijaitsee nykyisen keskustan pohjoislaidalla, 

jossa ennen keskustan leviämistä on ollut sekä suota että niittyä.  

 Keskustan alueella on myös kaksi katua, jotka on nimetty suhteellisen 

sijaintinsa mukaan. Eteläkatu on aikanaan ollut keskustan eteläisin katu ja Pohjakatu 
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puolestaan pohjoisin. Nykyään kumpikaan ei enää ole samassa asemassa, mutta nimet 

ovat säilyneet. 

 Paikan mukaan nimettyihin katuihin voidaan laskea mukaan myös Saaris-

tenkatu ja Saaristenpolku.. Keskusta on rakennettu Saarisen virkatalon maille, ja juuri 

tämän vuoksi keskustassa edellä mainitut kadunnimetkin ovat (Hämeenlinna Tavaste-

hus: 11).  

 Paikan mukaan nimettyjen katujen jälkeen keskustan alueella on nimetty 

eniten katuja henkilön mukaan. Kaikki Hämeenlinnan keskustan henkilöaiheiset kadun-

nimet ovat niin sanottuna muistonimiä. Ne on annettu jonkin tietyn henkilön muistoksi 

ja kunniaksi. Nykyisistä henkilön mukaan nimetyistä kadunnimistä osa on nimetty poli-

tiikan henkilön ja osa kulttuurin alan henkilön mukaan. Suurin osa henkilöistä on myös 

vaikuttanut kaupungin kehitykseen toimillaan. Tällaisia Hämeenlinnan kehitykseen vai-

kuttaneita henkilöitä, joilla on nimikkokatu keskustassa, ovat Pietari Brahe
11

, Birger 

Jaarli
12

, Kustaa III
13

 ja Arvi A. Karisto
14

. (mm. Nenonen ja Teerijoki 1998: 49, 56-57, 

267-268, Hämeenlinna Tavastehus: 17.) Politiikassa on vaikuttanut myös J. K. Paasikivi 

(Paasikivenkatu), mutta erityisesti Hämeenlinnan kehitykseen hän ei tiettävästi vaikut-

tanut. Nimeämisperusteena onkin hänen kohdallaan ollut se, että presidentti kävi kou-

lunsa Hämeenlinnassa. Wetterhoffinkatu on nimetty myös kaupungin kehitykseen vai-

kuttaneen henkilön mukaan. Fredrika Wetterhoff perusti vuonna 1885 kaupunkiin om-

pelu- ja kudontakoulun. Koulu oli tarkoitettu kansannaisille, joten omalta osaltaan 

Fredrika Wetterhoff myös vaikutti kaupungin politiikkaan. Joka tapauksessa Wetterhof-

fin koulu antoi tasa-arvoisen mahdollisuuden niin säätyläisnaisille kuin rahvaallekin. 

(Wetterhoff 9.11.2009, Kansallisbiografia 4.9.2011.) Mielenkiintoista on verrata sitä, 

mitä miesten ja toisaalta naisten on pitänyt kaupungille antaa, jotta heidän mukaansa on 

nimetty katu. Kulttuurin saralta Hämeenlinnan keskustassa on nimetty Sibeliuksenkatu, 

säveltäjämestari Jean Sibeliuksen mukaan.  

 Paikan tai henkilön mukaan nimettyjen katujen lisäksi keskustassa on vie-

lä kaksi katua. Toisen nimeämisperusteet ovat selvät. Se on Käyräkatu, joka on saanut 

                                                           
11

 Pietari Brahe antoi Hämeenlinnalle kaupunginoikeudet. 
12

 Birger Jaarli teki ristiretken Suomeen, ja muun muassa Häme liitettiin Ruotsiin. 
13

 Kustaa III vaikutti suuresti keskustan siirtämiseen nykyiselle paikalleen. 
14

 Arvi A. Karisto muun muassa toimi aktiivisesti kunnallispolitiikassa. 
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nimensä muotonsa eli ominaisuutensa mukaan. Katu sijaitsee keskustan pohjoisosassa 

ja muodostaa 90 asteen kulman. Viimeisenä on Rauhankatu, jonka nimeämisperusteet 

ovat hieman epäselvät. Ei ole tiedossa, onko katu nimetty jonkin tietyn rauhan mukaan, 

vai yleisesti rauhaa kunnioittaen. Jos nimi on annettu tietyn rauhan mukaan, voisi ylei-

sempänä nimeämisperusteena olla nimeäminen tapahtuman mukaan. Kun tiedossa ei 

kuitenkaan ole tarkkoja nimeämisperusteita, kuuluu Rauhankatu nimeämisperusteidensa 

mukaan ryhmään muut.  

 

 

6.3 Kadunnimien nykysemantiikka 

 

Tässä alaluvussa analysoidaan keskustan kadunnimistöä kadunnimien nykysemantiikan 

pohjalta. Keskustan alueen kadunnimet voidaan jakaa nykysemantiikkansa perusteella 

kolmeentoista ryhmään. Seuraavassa kaaviossa kerrotaan nämä ryhmät sekä niihin kuu-

luvien nimien prosenttiosuudet kokonaisuudesta.  
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Kaavio 3. Hämeenlinnan keskustan kadunnimien nykysemantiikka. Määrät esitetty prosentteina.  

 

Nykysemantiikan kannalta tutkittaessa on aineisto ensin jaettu kahteen ryhmään: nimiin, 

joiden nykysemantiikka perustuu luontoaiheisiin ja nimiin, joiden pohjalla on jokin 

kulttuuriaihe. Hämeenlinnan keskustan kohdalla nimet jakautuvat näihin kahteen ryh-

mään siten, että keskustan nimistöstä kulttuuriaiheisia on enemmän kuin kolme neljäs-

osaa. Näin ollen luontoaiheisia nimiä on nimistöstä vain reilut parikymmentä prosenttia. 

Tällainen jakauma on keskustan kohdalla mielestäni täysin odotuksenmukainen. Kes-

kustan nimistössä halutaan mieluummin korostaa kulttuurillisia kuin luontoseikkoja. 

Monet keskustan luontoaiheisista nimistäkin liittyvät tiiviisti kaupunkimaiseen kuvaan, 

eivätkä sopisi esimerkiksi lähiön tai maaseudun nimistöön kovinkaan hyvin. Tällaisia 

nimiä ovat muun muassa Eteläkatu ja Pohjakatu. Lisäksi esimerkiksi Linnaniemenkatu 

ja Hämeensaarentie, -polku sekä -kuja ilmaisevat keskustan eri osia. Niittykatu ja Suo-

katu ovatkin mielestäni keskustan ainoat luontoaiheiset nimet, jotka varsinaisesti koros-

tavat asumatonta luontoa ja ympäristöä. 

 Hämeenlinnan keskustan kadunnimistö jakautuu semanttisin perustein 

kolmeentoista ryhmään. Joihinkin ryhmiin kuuluu Hämeenlinnan keskustan kohdalla 

vain yksi nimi, mutta näidenkin ryhmien olemassaolo on perusteltua vertailuaineiston 

perusteella. Nämä ryhmät ovat kauppa ja liikenne (Pikkutorinkuja), rakennus (Linnan-

katu) ja ominaisuusnimet (Käyräkuja). Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä on 

kolme semanttista ryhmää, joihin kuuluu yli kymmenen prosenttia nimistöstä. Yhteensä 

näihin kolmeen ryhmään kuuluu kaksi viidenosaa keskustan kadunnimistä. Selkeästi 

suurin yksittäinen ryhmä on henkilönnimi-ryhmä, johon kuuluu miltei viidennes kaikista 

keskustan kadunnimistä. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa sellaiset nimet kuin 

Arvi Kariston katu, Wetterhoffinkatu, Sibeliuksenkatu ja Brahenkatu. Muut yli kymme-

nen prosentin ryhmät ovat kirkko ja koulutus sekä viranomainen. Näistä kirkko ja kou-

lutus on sikäli poikkeuksellinen, että Hämeenlinnassa kirkkoaiheisia nimiä on vain yksi 

(Kirkkorinne). Loput ryhmän nimistä ovat koulutusaiheisia (Koulukatu, Lukiokatu, Kir-

jastokatu). Myös viranomaisiin ja heidän toimintaansa liittyviä kadunnimiä on Hämeen-
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linnan keskustassa yli kymmenen prosenttia. Tällaisiksi nimiksi on laskettu Hallituska-

tu, Kasarmikatu, Palokunnankatu ja Raatihuoneenkatu.  

Alle kymmenen prosentin ryhmiä on yhteensä Hämeenlinnan keskustassa 

kymmenen. Näistä puolet on sellaisia, joihin kuuluu kolme nimeä eli kahdeksan pro-

senttia nimistöstä. Nämä ryhmät ovat esine, kulttuuripaikka, maantieteellinen muodos-

tuma, vesistö ja muu. Esimerkkeinä näihin ryhmiin kuuluvista nimistä annettakoon Kai-

vopolku, Viipurintie, Niittykatu, Hämeensaarenkuja ja Rauhankatu. Esimerkiksi Kaivo-

katu ja Kaivopolku ovat kyllä nimeämisperusteiltaan historiallisin perustein nimettyjä, 

mutta nykysemantiikan mukaan kaivo-sanalla ei ole mitään erityistä arvoa. Se on vain 

ihmisen tekemä rakennelma. Muu-ryhmään kuuluvat Rauhankadun lisäksi Uimarintie ja 

Uimarinpolku. Nämä nimet ovat sellaisia, jotka eivät helposti sovi muihin ryhmiin, mut-

ta joita varten ei kuitenkaan ole kannattanut muodostaa omia ryhmiä.  

Keskustan kadunnimistön semanttisen jaottelun pienimmät ryhmät ovat 

henkilönnimi/paikka, ilmansuunta, kauppa ja liikenne, ominaisuus sekä rakennus. Ku-

hunkin näistä ryhmistä kuuluu vain korkeintaan pari nimeä. Henkilönnimi/paikka-

ryhmään kuuluvat sellaiset nimet, joiden kohdalla ei nykysemantiikan valossa voida olla 

varmoja, perustuuko kadunnimi henkilönnimeen vai paikannimeen. Hämeenlinnan kes-

kustassa tällaisia nimiä ovat Saaristenkatu ja Saaristenpolku. Ilmansuunta-nimiä Hä-

meenlinnan keskustassa ovat Eteläkatu ja Pohjakatu, ominaisuus-nimiä Käyräkatu ja 

rakennukseen viittaavia nimiä Linnankatu. Vaikka kauppa ja liikenne –ryhmä onkin 

yhdistetty ryhmä, kuuluu siihen Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä vain yksi 

nimi, Pikkutorinkuja.  

Vaikka semanttinen jaottelu eroaakin jossain määrin nimien nimeämispe-

rusteiden mukaisesta jaottelusta, kertovat jaottelut silti samoja asioita kaupungista, sen 

historiasta ja eri arvostuksista. Nykysemantiikankin kannalta tutkittaessa näkyvät kau-

pungin keskustan kadunnimistössä kaupungin kehitykseen ja tunnettuuteen vaikuttaneet 

henkilöt sekä kaupungin rooli sotilas-, hallinto- ja koulukaupunkina. Hämeenlinnasta 

sotilas-, hallinto- ja koulukaupunkina kertovat muun muassa sellaiset kadunnimet kuin 

Kasarmikatu, Hallituskatu, Raatihuoneenkatu ja Koulukatu. Edellä mainittujen muuta-
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mien aihepiirien lisäksi keskustan kadunnimistössä näkyy myös kaupungin historia. Sitä 

on tuotu esiin muun muassa seuraavilla nimillä: Linnankatu, Vanhankaupunginkatu ja 

Toverihaudantie. Nämä nimet ovat nimeämisperusteiltaan niin läpinäkyviä, että vaikkei 

varsinaisia nimeämisperusteita tietäisikään, voi niiden nykysemantiikan perusteella silti 

päätellä monia asioita Hämeenlinnan keskustasta. Ilmiselvästi kaupungissa on linna, ja 

linnan lähistöllä sijaitsevien Vanhankaupunginkadun ja Toverihaudantien lähistöllä on 

varmasti ainakin ollut vanhakaupunki ja toverihauta. Sen sijaan monien muiden kau-

punkien kohdalla yhtä lailla tärkeät kauppa ja kirkko eivät Hämeenlinnan keskustassa 

näy juurikaan, vain kahtena yksittäisenä mainintana. Näistä väylistä molemmat on li-

säksi pieniä, itse asiassa kumpikaan niistä ei ole edes katu, vaan pienempi väylä: Pikku-

torinkuja ja Kirkkorinne.  
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7 Hämeenlinnan keskusta verrattuna muiden kaupunkien keskustoihin 

 

 

Tässä luvussa tarkkaillaan Hämeenlinnan keskustan kadunnimistöä siltä kannalta, miten 

sen tutkimustulokset ja luvut suhtautuvat vertailuaineistoon. Näin saadaan selville, pä-

tevätkö luvut vain Hämeenlinnan kohdalla, vai voidaanko niitä mahdollisesti laajentaa 

koskemaan myös tietynlaisen kaupungin keskustan kadunnimistöä yleisemminkin.  

 

 

7.1 Yhteiset nimet 

 

Tässä tutkielmassa vertailuaineistona on kymmenen suomalaisen kaupungin keskustan 

kadunnimistöt. Nämä kymmenen kaupunkia ovat suuruusjärjestyksessä Kuopio, Pori, 

Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Mikkeli, Kokkola, Kajaani, Raasepori (Tammisaari) ja 

Savonlinna. Näistä neljä ensimmäistä ovat väkiluvultaan Hämeenlinnaa jonkin verran 

suurempia ja loput kuusi Hämeenlinnaa pienempiä.  

 Yhteensä kymmenen kaupungin vertailuaineistossa on noin 320 ydinkes-

kustan kadunnimeä. Näistä noin kaksi kolmasosaa, eli vajaa 200 on määriteosaltaan 

sellaisia, että ne esiintyvät aineistossa useamman kuin yhden kerran. Suurin osa näiden 

kadunnimien yksittäisistä esiintymistä on eri kaupungeissa, mutta muutama nimi on 

sellainen, että nimi esiintyy vain yhdessä kaupungissa, mutta useamman kerran. Tällai-

nen nimipari on esimerkiksi Sissikatu ja Sissikuja Kajaanissa. Selvennyksen vuoksi sa-

nottakoon, että jotkin nimet on kuitenkin sijoitettu useampaan ryhmään. Esimerkiksi 

Vähälinnankatu kuuluu sekä Linnankatu-ryhmään että Vähälinnankatu/Vähäuusikatu-

ryhmään. Edelleen vaikkapa Läntinen Kasarmintori kuuluu kolmeen ryhmään: Kasar-

minkatu-ryhmään, Läntinen/länsi-ryhmään ja Torikatu-ryhmään. Yhteisellä nimellä 

tarkoitetaan siis sellaista kadunnimeä, joka jossain muodossa tai jonain varianttina esiin-
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tyy enemmän kuin kerran aineistossa. Kyse on luonnollisesti määriteosista, joskin jois-

sain tapauksissa raja on hieman epäselvä. Esimerkiksi Puistokatu
15

 voisi olla myös puis-

tokatu, tai Eteläranta ei välttämättä olisi ollenkaan katu. Kuitenkin vaikkapa Rantakatu, 

Rantapuistikko, Eteläinen rantakatu ja Eteläranta on kaikki laskettu Rantakadun va-

rianteiksi, ja siis saman nimen esiintymiksi. Tällainen jaottelu ei kuitenkaan aiheuta 

ongelmia, vain sen, ettei kaikkien ryhmien nimiä laskemalla yhteen saada kaikkien yh-

teisten nimien määrää. Määreiltään vastaavat nimet on siis myös eroteltu omiksi ryh-

mikseen. Näihin ryhmiin kuuluvat ilmansuuntaa ilmaisevat nimet tai määreet (esim. 

etelä/eteläinen), kadun suhteellisen sijainnin kertovat (ylä) ja kadun koon kertovat (pie-

ni, vähä, iso) määreet tai määriteosat. Pelkistä ylimääräisistä määreistä ei voida puhua, 

sillä osalla nimistä ei ole muuta määriteosaa kuin edellä mainittu. Aineistossa ovat 

muun muassa Eteläkatu, Pikkukatu, Pohjoispuisto, Eteläranta ja Vähäuusikatu. Hä-

meenlinnassa tämäntyyppisiä kadunnimiä edustavat Eteläkatu, Pikkutorinkuja sekä 

Pohjakatu.  

 Täysin samoja nimiä aineistossa on määritteiltään tai muodoltaan varioivia 

yhteisiä nimiä huomattavasti vähemmän. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi 

Kirkkokatu-ryhmä. Jos vain pelkät Kirkkokatu-nimiset esiintymät lasketaan yhteen, on 

niitä viisi, mutta kun mukaan otetaan muutkin variantit, kasvaa määrä kahteentoista. 

Tällaisia variantteja ovat siis vaikkapa Kirkkokuja, Kirkkopuistikko, Iso kirkkokatu ja 

Pikku kirkkokatu. Siinä missä kaikkia yhteisiä nimiä on yhteensä hieman alle 50 eri 

ryhmää/nimeä, on täysin samanlaisista kadunnimistä koostuvia ryhmiä vain 31. Näistä 

suurin osa on sellaisia, joilla on myös erimuotoisia tai määritteiltään vaihtelevia variant-

teja. Sellaisia yhteisiä kadunnimiä, jotka esiintyvät vain ja ainoastaan yhdessä muodos-

sa, mutta useammin kuin kerran, on koko aineistossa 20. Suurin osa näistä nimistä on 

sellaisia, jotka esiintyvät vain kaksi kertaa. Tällaisia kadunnimiä ovat muun muassa 

Ajurinkatu, Kaivokatu, Kalevankatu, Kuninkaankatu, Lönnrotinkatu, Pitkäkatu, Snell-

maninkatu ja Valtakatu. Brahenkatu, Hallituskatu ja Museokatu esiintyvät aineistossa 

                                                           
15

 Puistokatu on yksi haastavimmista nimiryhmistä. Periaatteessa esimerkiksi Rantapuistikko ei 

välttämättä kuuluisi samaan ryhmään Puistokadun kanssa, sillä sana on nimessä eri roolissa. 

Kuitenkin kaikki vastaavat on ryhmään hyväksytty, sillä Puistokatukin voi tarkoittaa puistoka-

tua, bulevardia. Myös esimerkiksi Kauppatori on merkitty sekä Torikatu- että Kauppakatu-

ryhmiin, jos se kartalla on merkitty selkeästi kaduksi, ei alueeksi. 



 

72 

 

kolme kertaa ja Maaherrankatu ja Vuorikatu neljä kertaa. Lisäksi Koulukatu esiintyy 

vertailuaineistossa viisi kertaa. Missään näistä luvuista ei ole mukana Hämeenlinnan 

keskustan kadunnimistön mahdollisia esiintymiä, vaan kyse on puhtaasti vertailuaineis-

tosta ja sen luvuista. Jatkossa tässä työssä yhteisillä nimillä tarkoitetaan nimenomaan 

kaikkia näitä viittäkymmentä nimiryhmää, joissa on mukana siis eri nimien erilaiset 

variantit ja määreet.  

 

 

Yleisimmät kadunnimet vertailuaineistossa (täysin samoja kadunnimiä, ei varianttien 

määriä) 

 

 1. Koulukatu (5 esiintymää + Hämeenlinna: Koulukatu) 

 2. Kirkkokatu (5 esiintymää + Hämeenlinna: Kirkkorinne) 

 3. Linnankatu, Rantakatu, Kauppakatu, Torikatu, Maaherrankatu,  Vuo-

rikatu (4 esiintymää + Hämeenlinna: Linnankatu, Pikkutorinkuja) 

 4. Satamakatu, Asemakatu, Sammonkatu, Brahenkatu, Hallituskatu, 

 Museokatu, Sepänkatu (3 esiintymää + Hämeenlinna: Brahenkatu,  Halli-

tuskatu) 
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Yleisimmät kadunnimet vertailuaineistossa (kaikki eri variantit mukaan luettuna) 

 

 1. Puistokatu/tms. (15 esiintymää) 

 2. Kirkkokatu/tms. (12 esiintymää + Hämeenlinna: Kirkkorinne) 

 3. Torikatu/tms. (12 esiintymää + Hämeenlinna: Pikkutorinkuja) 

 4. Linnankatu/tms. (9 esiintymää + Hämeenlinna: Linnankatu) 

 5. Rantakatu/tms. (9 esiintymää) 

 6. Kauppakatu/tms. (9 esiintymää) 

 7. Satamakatu/tms. (6 esiintymää) 

 8. Koulukatu (5 esiintymää + Hämeenlinna: Koulukatu) 

 9. Asemakatu (5 esiintymää) 

 10. Maaherrankatu, Sammonkatu/tms., Vuorikatu, Tehdaskatu/tms. (4 

 esiintymää) 

 

Lisäksi etelä/eteläinen-määre esiintyy vertailuaineistossa kuudesti (+ Hämeenlinna: 

Eteläkatu), itä/itäinen-määre myös kuudesti, länsi/läntinen-määre viidesti sekä iso- ja 

pohjois/pohjoinen/pohja-määre neljästi (+ Hämeenlinna: Pohjakatu). 

 
Kaavio 4. Vertailuaineiston yleisimmät kadunnimet lueteltuna yleisyysjärjestyksessä.  

 

Yhteisiä nimiä on vertailuaineistossa siis paristakymmenestä yksittäisestä nimestä va-

jaaseen viiteenkymmeneen kadunnimeen, laskenta- ja luokittelutavasta riippuen. Koko 

vertailuaineistosta niitä on yhteensä noin kaksi kolmannesta. Joka tapauksessa niin sa-

nottujen yhteisten nimien määrä on varsin suuri. Yhteisten nimien osuus kaupungin 

keskustan nimistä vaihtelee 32:n (Mikkeli) ja 65 prosentin (Joensuu) välillä. Mikkelin 

keskustan kadunnimistä yli kaksi kolmasosaa on siis sellaisia, että ne esiintyvät vertai-

luaineiston kaupungeista vain Mikkelissä. Mikkelin omia kadunnimiä ovat muun muas-

sa Akkavuorenkatu, Tenholankatu, Pirttiniemenkatu, Päiviönkatu, Porrassalmenkatu, 

Mikonkatu ja Jooseppi Sajaniemenkatu.  Joensuussa määrät ovat jotakuinkin päinvastai-
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set: kaupungin keskustan kadunnimistä vain noin kolmannes on sellaisia, että ne esiin-

tyvät vain Joensuussa. Joensuun yhteisiä kadunnimiä ovat muun muassa Rauhankatu, 

Pohjoiskatu, Kirkkokuja, Eteläkatu, Koulukatu, Kirkkokatu ja Kauppakatu. Keskimäärin 

yhteisiä nimiä on kaupungin keskustan nimistä 43,5 prosenttia. Hämeenlinnassa osuus 

on noin 38 prosenttia. Yhteisten nimien määrällä arvioituna Hämeenlinnan keskustan 

kadunnimistö on siis hieman keskiarvon alle, mutta kuitenkin hyvin vaihteluvälin sisäl-

lä.  

 Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä on siis melko runsaasti myös 

muualla esiintyviä kadunnimiä, joskaan ei välttämättä täysin samassa muodossa. Seu-

raavassa taulukossa vielä Hämeenlinnan nykyisen keskustan kadunnimet lajiteltuna sen 

mukaan, löytyvätkö ne vertailuaineiston kadunnimistöistä vaiko eivät.  

 

vertailuaineistosta löytyvät kadunnimet: kadunnimet, joita ei ole vertailuaineistossa: 

Kirkkorinne 

Linnankatu 

Pikkutorinkuja 

Koulukatu 

Brahenkatu 

Hallituskatu 

Kirjastokatu 

Raatihuoneenkatu 

Kaivokatu, Kaivopolku 

Rauhankatu 

Eteläkatu 

Pohjakatu 

Paasikiventie 

Palokunnankatu 

Turuntie 

Viipurintie 

Birger Jaarlin katu 

Lukiokatu 

Niittykatu 

Arvi Kariston katu 

Wetterhoffinkatu 

Sibeliuksenkatu 

Saaristenkatu 

Saaristenpolku 

Kustaa III:n katu 

Hämeensaarenpolku 

Hämeensaarentie 

Hämeensaarenkuja 

Uimarinpolku 

Uimarintie 

Linnaniemenkatu 

Suokatu 

Käyräkatu 

Vanhankaupunginkatu 

Toverihaudantie 

Kaavio 5. Hämeenlinnan keskustan kadunnimet luokiteltuna sen mukaan, esiintyvätkö ne vertai-

luaineistossa vai eivät.  
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Kaiken kaikkiaan Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä on siis 13 kadunnimeä, 

jotka esiintyvät myös vähintään kahdesti vertailuaineistossa. Kaavioista 4 ja 5 käy tar-

kemmin ilmi, kuinka yleisiä nämä Hämeenlinnan ja vertailuaineiston yhteiset nimet 

ovat. Yleisesti ottaen Hämeenlinnan keskustassa on kuitenkin melko yleisiä kadunni-

miä. Vertailuaineiston viidestä yleisimmästä kadunnimestä (tai niiden varianteista) Hä-

meenlinnan keskustassa on kolme, ja kymmenestä yleisimmästä neljä kadunnimeä. 

Myös jos katsotaan vain täsmälleen samanmuotoisia kadunnimiä, on Hämeenlinnassa 

sekä viiden esiintymän Koulukatu että neljän esiintymän Linnankatu. Yhteiset nimet 

ovat kaiken kaikkiaan melko odotuksenmukaisia, varsin yleisluontoisia nimiä. Tieten-

kään joka kaupungista ei löydy linnaa, mutta esimerkiksi kirkko, koulu, kirjasto, halli-

tus, etelä ja pohjoinen ovat sellaisia rakennuksia, instituutioita tai asioita, jotka löytyne-

vät lähes joka kaupungista. Vertailuaineistosta puuttuvista kadunnimistä yksi Hämeen-

linnan keskustan kadunnimi herättää huomiota: Lukiokatu. Lukiokatua ei esiinny vertai-

luaineiston yhdessäkään kaupungissa valitun keskustan alueella. On toki mahdollista, 

että Lukiokatu näistäkin kaupungeista löytyy, mutta ei keskustasta. Internet-

karttapalveluiden pikaisella selaamisella ei Lukiokatua mistään vertailuaineiston kau-

pungista kuitenkaan löytynyt. Suurin osa vertailuaineiston kaupungeista on kuitenkin 

yhtä vanhoja tai vanhempia ja väestöluvultaan suurin piirtein samankokoisia kuin Hä-

meenlinna, joten todennäköisesti lukio tai lukioita kaupungeista löytyy. Jostain syystä 

Hämeenlinna on kuitenkin poikkeus Lukiokadun osalta.  

Eräs mielenkiintoinen nimi on jo aiemmin mainittu Brahenkatu. Se on ai-

noa henkilönnimen mukaan nimetty katu, joka esiintyy useamman kuin kahden kaupun-

gin keskustassa. Hämeenlinna mukaan luettuna Brahenkatuja on tällä hetkellä yhteensä 

neljän eri kaupungin keskustassa. Nämä kaupungit ovat Kuopio, Lappeenranta, Hä-

meenlinna sekä Kajaani. Pietari Brahe perusti nämä kaupungit ollessaan Suomen ken-

raalikuvernöörinä 1600-luvulla. Sen sijaan Savonlinnaan, jonka Brahe myös perusti 

samana vuonna Hämeenlinnan kanssa, Brahenkatu on tulossa vasta kesällä 2012. Tääl-

läkin nimi on annettu nimenomaan kaupungin perustajan mukaan. (Päivi Behm, 

27.3.2012., Savonlinna 27.3.2012.) Muita henkilönnimen mukaan nimettyjä katuja ei 

näin paljon ole, Lönnrotin-, Mannerheimin- ja Snellmaninkatuja tai vastaava-alkuisia 
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kadunnimiä on kutakin kaksi kappaletta. Lisäksi kirjallisuuteen perustuvia nimiä ovat 

Kalevankatu ja Sammonkatu/kuja, joita ensimmäisiä on kaksi ja jälkimmäisiä neljä. 

Hämeenlinnassa tällaisia kalevalaisia tai muuhunkaan kirjallisuuteen perustuvia nimiä ei 

keskustan alueella ole. Hämeenlinnassakin on keskustassa kyllä muistonimiä, mutta 

niillä on muistettu J. K. Paasikiveä, Birger Jaarlia, Arvi Karistoa, Fredrika Wetterhof-

fia, Jean Sibeliusta sekä Kustaa III:tta. Paasikivi, Wetterhoff ja Karisto sekä Sibelius 

vertautuvat tietyllä tapaa Mannerheimiin, Snellmaniin ja Lönnrotiin valtionpäämiehenä, 

koulutuksen ja politiikan edistäjänä sekä kulttuurivaikuttajina. Lisäksi Fredrika Wetter-

hoff ja Arvi Karisto ovat olleet vaikuttajina niin paikallisia, että heidän nimiä ei muissa 

kaupungeissa olettaisikaan kadunnimistössä näkyvän. Vaikka henkilöt ja nimet siis 

hieman toisistaan poikkeavatkin, on valinnoissa huomattavissa tiettyä johdonmukaisuut-

ta. Esimerkiksi yhtään urheilijan mukaan nimettyä katua ei aineistoon kuuluvissa kes-

kustoissa tietääkseni ollut. Kautta linjan on kulttuuri- ja poliittisen elämän vaikuttajia 

pidetty tärkeinä ja keskikaupungin imagolle sopivina.  

 

 

7.2 Nimien rakenteen analyysi 

 

Tässä kohdin verrataan Hämeenlinnan keskustan nykyistä nimistöä kymmenen vertailu-

kaupungin nimistöistä muodostettuun ”keskiarvoon” rakenteen osalta. Perus- ja määri-

teosat käydään läpi erikseen. Perusosien kohdalla selvitetään niiden jakauma alueella ja 

määriteosien rakennetta tutkitaan jaottelemalla ne sijamuodon mukaan.  

 Hämeenlinnan keskustan ja keskiarvokeskustan perusosajakaumat ovat 

selkeästi erilaiset. Toki pitää huomioida, että keskiarvokeskustan nimi- ja perusosamää-

rä on huomattavasti suurempi kuin Hämeenlinnan, mutta prosenttilukuja voi silti verrata 

keskenään.  
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Kaavio 6. Hämeenlinnan keskustan ja vertailuaineiston kadunnimien perusosat. Osuudet esitetty 

prosentteina.  

 

Yllä olevassa vertailuaineiston kaaviossa on merkitty erikseen ryhmä rantakatu. Koko-

naisuudessaan nämä nimet ovat muotoa Eteläinen rantakatu, Pohjoinen rantakatu ja 

katu 
65 % 
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16 % 

polku 
11 % 

kuja 
5 % 
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3 % 
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niin edelleen. Yhteensä näitä nimiä on seitsemän. Näitä nimiä ei ole laskettu mukaan 

katu-ryhmään siksi, että niiden perusosa on ennemminkin kaksiosainen, ei vain yhdys-

sanan viimeinen osa. Rantakatu voidaan kääntää esimerkiksi englanniksi tai ranskaksi 

yhdeksi sanaksi, promenade tai quai. Tällöin myös suomenkielisen vastineen voidaan 

ajatella olevan tiiviimpi käsite, ei vain katu, joka kulkee rannassa. Myös esimerkiksi 

Kotuksen verkkosivuilla ohjeistetaan, että kadunnimen perusosana voi olla myös yhdys-

sana (Kotus, 30.3.2012). Vastaavasti on menetelty myös kolmen puistotien
16

 kohdalla. 

Näitäkään ei ole luokiteltu tie-ryhmään, vaan erikseen muut-ryhmään. Täysin omaa 

ryhmäänsä niistä ei ole muodostettu, sillä niitä on yhteensä alle prosentti. Muut-

ryhmään on sijoitettu yleisemminkin sellaiset perusosat, joita on alle prosentti, yhdestä 

kolmeen kappaletta.  

Kuten kaavioista näkyy, on Hämeenlinnan ja keskiarvokeskustan välillä 

useitakin eroavaisuuksia, mitä tulee kadunnimien perusosiin. Yhteistä on lähinnä se, että 

katua on käytetty perusosana huomattavasti yli puolessa tapauksista ja muita perusosia 

paljon vähemmän. Tässäkin kuitenkin näkyy selkeä ero, Hämeenlinnassa katuja on 65 

prosenttia perusosista, kun taas keskiarvokeskustassa katuja on huimat 80 prosenttia. 

Yksi suurimmista eroista on se, että Hämeenlinnassa erilaisia perusosia on vain viisi, 

kun taas keskiarvokeskustassa niitä on kaikkiaan liki parikymmentä. Tämä ero tietenkin 

selittyy sillä, että keskiarvokeskustaan on koottu usean keskustan nimistöt, jolloin myös 

variaatiota on enemmän. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että vaikka keskiarvokeskus-

tassa variaatiota on huomattavasti Hämeenlinnan keskustaa enemmän, on muita kuin 

katu-perusosaisia nimiä silti vain 20 prosenttia. Hämeenlinnassa teitä, polkuja, kujia ja 

rinteitä on kuitenkin 35 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Hämeenlinnan keskustassa ka-

tua käytetään perusosana keskiarvoa vähemmän ja muita perusosia keskiarvoa enem-

män kuitenkin niin, että muiden perusosien variaatio on huomattavasti pienempi kuin 

keskiarvokeskustassa. Hämeenlinnassa ei ole käytetty vaikkapa sellaisia perusosia ol-

lenkaan kuin tori, valli, raitti, aukio, puistikko tai puisto. Näistä ainakin aukio, tori, 

puistikko ja puisto ovat sellaisia, joita hyvin voisi käyttää kaupungin keskustassa. Aukio 

                                                           
16

 avenue, boulevard 
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ja tori tuovat mielikuvan vilkkaasta kulttuurielämästä tai kaupankäynnistä ja puistikko 

sekä puisto mielikuvan huolellisesti viimeistellystä, vehreästä kaupunkikeskustasta. 

Siinä missä Hämeenlinnan keskustan kadunnimistö eroaa perusosiltaan 

keskiarvokeskustasta melko paljon, on määriteosien sijamuotojakauma sen sijaan täysin 

samanlainen. Sekä Hämeenlinnassa että keskiarvokeskustassa määriteosista 65 prosent-

tia on genetiivissä ja loput 35 prosenttia nominatiivissa. Keskustojen yhteisiä kadunni-

miä vertailtaessa huomataan kuitenkin joitakin pieniä eroavaisuuksia. Hämeenlinnassa 

on Kasarmikatu-nimen määriteosa nominatiivissa, mutta muualla genetiivissä nimissä 

Itäinen ja Läntinen kasarmintori sekä Kasarminkatu. Hämeenlinnassakin kyseinen mää-

riteosa on aikanaan ollut genetiivissä, mutta 1950-luvulta lähtien se on ollut johdonmu-

kaisesti nominatiivissa. Kasarmikadun lisäksi myös Torikatu käyttäytyy samalla tavoin 

eri aineistoissa. Keskiarvokeskustassa Torikadun määriteosa on aina nominatiivissa, 

mutta Hämeenlinnassa vastaava keskustan kadunnimi on Pikkutorinkuja. Kirjastokadun 

määriteosan sija vaihtelee hieman enemmän. Hämeenlinnan lisäksi se esiintyy toisenkin 

kerran nominatiivissa, mutta lisäksi kaksi kertaa genetiivissä, Kirjastonkatu sekä Kirjas-

tonkuja.  

 Muutoin linjat ovat täysin yhtenevät. Esimerkiksi henkilönnimiin perustu-

vien kadunnimien määriteosat ovat kummassakin aineistossa lähes johdonmukaisesti 

genetiivissä, koko aineistossa vain kaksi nimeä on nominatiivissa.
17

 Kaikki muut muis-

tonimet ja tekijännimeen perustuvat kadunnimet ovat niin Hämeenlinnassa kuin muis-

sakin kaupungeissa genetiivissä. Myös kaikki Hämeenlinnan muut vastineet keskiarvo-

keskustan kadunnimille noudattavat samaa muotoa kuin muiden kaupunkien vastaavat 

nimet.  

 

 

                                                           
17

 Sissikatu ja Sissikuja, jotka sijaitsevat Kajaanissa. Toisaalta jos muodot olisivat genetiivissä 

(Sissinkatu ja Sissinkuja), voisi niistä tulla mieleen ennemminkin erisnimi Sissi kuin erikois-

koulutuksen saanut sotilas.  
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7.3 Nimien nykysemantiikan vertailu  

 

Tässä alaluvussa verrataan toisiinsa Hämeenlinnan nykykeskustan ja keskiarvokeskus-

tan nimiä niiden nykysemantiikan kannalta. Hämeenlinnan osalta toki on tiedossa miltei 

kaikkien nimien nimeämisperusteetkin, mutta muiden kaupunkien osalta tällainen selvi-

tystyö ei tämän tutkimuksen rajoissa ollut mahdollista. Lisäksi nykyhetken ihmisten 

kannalta tärkeämpää on ehkä juuri nimien nykysemantiikka kuin kenties jopa satoja 

vuosia vanhat nimeämisperusteet. Osin nämä menevät tietysti päällekkäin, mutta myös 

eroja lajitteluissa on.  

 Nykysemantiikan mukaisessa lajittelussa nimet on lajiteltu ensin kahteen 

ryhmään sen mukaan, liittyvätkö ne semanttisesti kulttuuri- vai luontoaiheisiin. Itsestään 

selvästi luontoaiheisiin kuuluvat luontopaikkojen ja selkeästi luonnosta tulevien aihei-

den nimet. Kulttuuriin kuuluvat kaikki ihmiseen ja hänen toimintaansa tiiviimmin liitty-

vät nimet. Ei liene yllättävää, että kaupunkien keskustoissa kulttuurinimet ovat huomat-

tavasti luontonimiä yleisempiä. Sekä Hämeenlinnassa että keskiarvokeskustassa luon-

tonimiä on noin parisenkymmentä prosenttia ja kulttuurinimiä noin 80 prosenttia. Ero 

Hämeenlinnan ja keskiarvokeskustan välillä on neljän prosenttiyksikön luokkaa.  

 Perusjaottelussa isoja eroja Hämeenlinnan ja keskiarvokeskustan välillä ei 

siis ole. Sen sijaan kun määriteosat jaotellaan nykysemantiikkansa mukaan tarkemmin, 

alkaa eroja löytyä. Seuraavissa kaavioissa on esitelty määriteosien jakautuminen eri 

ryhmiin nykysemantiikan perusteella sekä Hämeenlinnassa että keskiarvokeskustassa. 

Pylväät esittävät eri ryhmien prosentuaaliset osuudet kokonaismäärästä, jolloin Hä-

meenlinnan ja keskiarvokeskustan määriä on helpompi verrata. Hämeenlinnan kohdalla 

kaikkiin ryhmiin tuli vähintään kolmen prosentin osuus, jolloin kaikki ryhmät ovat nä-

kyvissä erillisinä pylväinään. Sen sijaan vertailuaineiston kohdalla oli eläin/kasvi-

ryhmään kuuluvia nimiä alle prosentti, jolloin niitä ei merkitty kaavioon ollenkaan erik-

seen, vaan ne liitettiin ryhmään muu.  
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Kaavio 7. Hämeenlinnan keskustan ja vertailuaineiston kadunnimien nykysemantiikka. Osuudet 

esitetty prosentteina.  

 

Kuten kaavioista voidaan nähdä, on erilaisia nykysemantiikan mukaan annettuja ryhmiä 

useita. Hämeenlinnassa ryhmiä on hieman vähemmän (13) kuin keskiarvokeskustassa 
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(14 ja lisäksi yksi alle prosentin ryhmä). Selkeä suurin yksittäinen ryhmä kummassakin 

aineistossa on henkilönnimet. Tyyppinimistössä niitä on 17 prosenttia ja Hämeenlinnas-

sa peräti 19 prosenttia. Henkilönnimiin kuuluvat kaikki nykysemantiikan mukaan selke-

ästi henkilön mukaan annetut nimet, kuten esimerkiksi Birger Jaarlin katu, Wetterhof-

finkatu ja Sibeliuksenkatu Hämeenlinnassa ja Aino Acktén puistotie, Eerikinkatu ja Gal-

len-Kallelankatu vertailuaineistossa.   

 Henkilönnimi-ryhmän takana tilanne on Hämeenlinnan keskustan nimis-

tössä ja vertailuaineistossa hieman erilainen. Hämeenlinnassa seuraavaksi suurimmat 

nimiryhmät ovat kirkko ja koulutus (11 %, esimerkiksi Lukiokatu) sekä viranomainen 

(11 %, esimerkiksi Raatihuoneenkatu). Vertailuaineistossa nämä ryhmät ovat vasta si-

joilla kolme ja neljä, kun taas toiseksi suurimpana ryhmänä on kauppa ja liikenne viiden 

prosenttiyksikön erolla kolmantena olevaan viranomainen-ryhmään. Kauppa ja liikenne 

-ryhmään kuuluu vertailuaineistossa yhteensä 15 prosenttia kaikista kadunnimistä, 

muun muassa seuraavat: Eteläinen satamakatu, Eteläkauppatori, Asemakatu, Laivatie, 

Ratakatu ja Torikatu. Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä kauppa ja liikenne -

ryhmään kuuluvia kadunnimiä on vain yksi: Pikkutorinkuja. Näin ollen prosenttiosuus-

kin on vain 3 prosenttia. Tämä onkin varsin mielenkiintoinen eroavaisuus aineistoissa. 

On sangen luonnollista, että keskisuuren kaupungin keskustassa on kaupankäyntiin ja 

liikennöintiin sekä liikenneväyliin liittyvää nimistöä. Monien kaupunkien perustaminen 

liittyykin nimenomaan siihen, että paikalla on hyvät liikenneyhteydet ja on haluttu tukea 

paikallisten käsityöläisten ja maanviljelijöiden toimeentuloa järjestämällä myyntitapah-

tumia. (ks. muun muassa Hämeenlinna Tavastehus, s. 7.) Tällainen kehitys näkyykin 

hyvin vertailuaineiston kadunnimissä. Sen sijaan on epäselvää, miksi Hämeenlinnan 

keskustan kadunnimistössä tällaisia nimiä ei juurikaan ole. Kaupunkihan sijaitsee hyvi-

en liikenneyhteyksien läheisyydessä: kaupunkiin pääsee vesitse Vanajavettä pitkin, teit-

se vanhoja kulkureittejä pitkin niin idästä, lännestä, etelästä kuin pohjoisestakin ja rauta-

teitse maan vanhinta rautatieyhteyttä käyttäen. Lisäksi keskustassa on aikanaan sijainnut 

kolmekin toria: Pikkutori, Rantatori ja Kauppatori (tori). (ks. esimerkiksi Mustajärvi et 

al. 2005: 22, 32, 108-110.) Kadunnimistössä näistä kaikista kulku- ja kauppamahdolli-

suuksista muistuttaa kuitenkin vain yksi nimi.  
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 Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä on siis kolme yli kymmenen 

prosentin ryhmää ja lisäksi viisi kahdeksan prosentin ryhmää. Muiden ryhmien osuus on 

yhteensä alle viidennes nimistöstä. Kahdeksaan suurimpaan ryhmään kuuluvat jo mai-

nittujen henkilönnimien, kirkon ja koulutuksen ja viranomaisen lisäksi esine, kulttuuri-

paikka, maantieteellinen muodostuma, muu ja vesistö. Vertailuaineistossa näiden ryh-

mien osuudet ovat vesistö-ryhmää lukuun ottamatta (9 %) kuudesta prosentista (muu) 

yhteen prosenttiin (esine). Vastaavasti vertailuaineiston suurimmat ryhmät, henkilönni-

mi (17 %), kauppa ja liikenne (15 %), viranomainen (11 %), kirkko ja koulutus (10 %), 

vesistö (9 %) ja käsityö (7 %), jakautuvat Hämeenlinnaan verratessa kahtia. Kuten sa-

nottua, on henkilönnimi- ja viranomainen-aiheisia kadunnimiä niin Hämeenlinnan kes-

kustassa kuin vertailuaineistossakin runsaasti. Myös vesistö- sekä kirkko ja koulutus -

ryhmän kadunnimiä löytyy kummastakin aineistosta. Hämeenlinnassa jälkimmäinen 

ryhmä tosin kyllä painottuu koulutus-puoleen. Sen sijaan kauppa ja liikenne -ryhmän 

tavoin myöskään käsityö-ryhmän nimiä ei Hämeenlinnan keskustassa ole. Kauppa ja 

liikenne -ryhmäänhän kuuluu Hämeenlinnan keskustan kadunnimistössä yksi nimi, mut-

ta käsityö-ryhmään ei kuulu yhtään. Tämä oudoksuttaa samasta syystä kuin kauppa ja 

liikenne -ryhmään kuuluvien nimien vähäisyys. Kaupungissa on varmasti muiden sa-

man ajan kaupunkien tapaan ollut runsaasti käsityöläisiä, niin kaupungin keskustassa 

kuin linnan yhteydessäkin. Miksi he eivät kuitenkaan näy kadunnimistössä? Vertailuai-

neistossa tähän ryhmään kuuluvia nimiä ovat muun muassa Satulasepänkatu, Hansik-

kaantekijänkatu, Nahkurinkatu, Maalarinkatu ja Liinakankurinkatu. Kaikki ryhmään 

kuuluvat nimet eivät kuitenkaan ole tekijännimiä, vaan joukossa on myös paikkaa tai 

yleisempää käsitettä kuvaavia nimiä, kuten Kutomonkatu, Käsityökatu ja Gallerianrait-

ti. Hämeenlinnastakin voisi hyvin löytyä esimerkiksi Linnanrakentajankatu kuten Sa-

vonlinnasta. Onhan linna tärkeä ja merkittävä osa kaupunkia ja sen historiaa.  

Kaikkia vertailuaineiston ryhmiä ei Hämeenlinnan nimistössä siis ole 

edustettuina ainakin yhtä suuressa määrin, kuin ne tyyppinimistössä esiintyvät. Sen si-

jaan kaikki ryhmät, joihin kuuluvia nimiä Hämeenlinnassa on, löytyvät myös vertailuai-

neistosta, joskin osin huomattavastikin eroavin osuuksin. Olisikin odotustenvastaista, 

jos johonkin nykysemantiikan mukaiseen ryhmään kuuluvia kadunnimiä olisi vain Hä-
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meenlinnassa, eikä ollenkaan muissa valituissa kymmenessä kaupungissa. Näin ollen 

Hämeenlinnan keskustan kadunnimistö on siis ainakin tältä osin muiden kaupunkien 

nimistöjä vastaavaa, eikä sisällä sellaista nimistöä, jota ei muualta löydy. Toisaalta Hä-

meenlinnan keskustan kadunnimistö antaa kaupungista tietynlaisen kuvan, jossa muun 

muassa yksittäiset henkilönnimet, kirkko ja koulutus ja viranomaiset on arvotettu ka-

dunnimien semantiikassa korkeammalle kuin kauppa ja liikenne tai käsityö. Hämeen-

linnan keskustan kadunnimistö poikkeaa esimerkiksi tällä tavoin tietyn ikäisen ja kokoi-

sen kaupungin keskustan tyypillisestä nimistöstä.  
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8 Vuorentaan nykyisen kokonaisuuden analysointi 

 

 

8.1 Nimien rakenteen analyysi 

 

Seuraavassa alaluvussa käsitellään Vuorentaan kadunnimistöä sen rakenteen kannalta. 

Perus- ja määriteosat käydään läpi erikseen. Perusosien kohdalla selvitetään niiden ja-

kauma alueella ja määriteosien rakennetta tutkitaan jaottelemalla ne sijamuodon mu-

kaan.  

 

 

Kaavio 8. Vuorentaan kadunnimien perusosat. Osuudet esitetty prosentteina.  

 

Vuorentaan aineistossa selvästi yleisin perusosa on tie. Hieman yli puolet kaikista Vuo-

rentaan väylännimistä on tie-loppuisia. Tämä on melko odotuksenmukaista, sillä Vuo-

rentaka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta, ja on omakotita-

lovaltaista asuinaluetta. Lisäksi alueen ainoina palveluina ovat Vuorentaan alakoulu ja 
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Vuorentaan vanhainkoti, jolloin vilkkaasti liikennöityjä katuja ei alueella juurikaan ole. 

Edelleen alueen suurimmat pääväylät ovat vanhoja kulkureittejä, joka näkyy niiden ni-

missäkin (Vanha Härkätie, Marssitie, Vuorentaantie). Sen sijaan alueen kaikki kolme 

katua ovat uusien asuinalueiden kokoojakatuja. Puutalopuolelle johtaa Kirkkosillankatu, 

tiilitalopuolelle Tohkakallionkatu, ja uuden Rääpiälän alueen pääkatu on Kivijalankatu. 

Toisin sanoen vanhoista väylännimistä isoimmatkin ovat tie-nimisiä, kun taas uusista 

väylistä suurimmat on nimetty kaduiksi. 

 Toiseksi eniten Vuorentakana on kujia. Niitä on noin neljäsosa kaikista 

kadun- ja tiennimistä. Seitsemästä kujasta kaksi on 1990-luvun asuinalueilla (Pihta-

kuusenkuja, Kärrykuja), yksi alueen eteläreunassa (Kurkelankuja) ja muut neljä uudella 

Rääpiälän asuinalueella. Polkuja Vuorentakana puolestaan on kaksi, ne ovat lähekkäin 

sijaitsevat Haansuonpolku ja Kärrypolku. Näistä Kärrypolku on nimenä huomattavasti 

nuorempi 1990-luvun nimistöön kuuluva nimi, kun taas ainakin Haansuo on ollut pai-

kalla jo vuosikymmeniä, jos ei satoja.  

 Vuorentaan alueella on käytössä myös kaksi hieman harvinaisempaa pe-

rusosaa: 1990-luvun asuinalueella sijaitsee Muurahaismäki ja alueen eteläreunassa, pel-

lon ja metsän välissä kulkee Tuliininpelto. Tosin kummankin kohdalla voidaan miettiä, 

ovatko nimien perusosat nimenomaan kadunnimien perusosia, vai ovatko nimet kadun-

niminä perusosattomia. Näin olisi siis siinä tapauksessa, jos ajatellaan, että paikkojen 

nimet ovat jo aiemmin olleet Tuliininpelto ja Muurahaismäki. Myöhemmin paikannimet 

olisi sitten vain suoraan otettu myöskin kadunnimiksi.  

 Vuorentaan vajaasta kolmestakymmenestä nimestä kahdenkymmenen 

määriteosa on genetiivissä, ja vajaan kymmenen nominatiivissa. Määriteosaltaan gene-

tiivimuotoisia nimiä ovat muun muassa Liukuuskalliontie, Kirkkosillankatu ja Kivija-

lankatu. Nominatiivimuotoisista esimerkkeinä puolestaan ovat Sarkatie, Marssitie ja 

Paalukuja. Genetiivi on siis kokonaisuudessa selvästi yleisempi, mutta pienempiä aluei-

ta tarkastellessa suhteet vaihtelevat jonkin verran. Vanhimmissa kadun- ja tiennimissä 

yli 80 prosenttia määriteosista on genetiivissä (esimerkiksi Nukarintie ja Vuorentaantie) 

ja vain kaksi määriteosaa nominatiivissa: Marssitie ja Vanha Härkätie. Uudemmilla 

alueilla luvut poikkeavat vanhimpien nimien jakaumasta. Genetiivimuotoisten määrite-

osien määrä on laskenut jonkin verran, ja nominatiivimuotoisten vastaavasti kasvanut 
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melko paljon. Genetiivimuotoinen määriteosa on uusista kadunnimistä hieman alle 60 

prosentilla ja nominatiivimuotoinen määriteosa on reilulla 40 prosentilla. Esimerkkejä 

uudempien alueiden genetiivimuotoisista määriteosista ovat esimerkiksi Kyntöjäljenku-

ja ja Rusthollintie ja nominatiivimuotoisia muun muassa Arinakuja ja Muurahaismäki. 

Jos verrataan keskenään 1990-luvun asuinaluetta ja 2010-luvun asuinaluetta, huoma-

taan, ettei jakauma ole 20 vuodessa muuttunut yhtään. Tarkat prosenttimäärät ovat kah-

den prosenttiyksikön päässä toisistaan, joten minkäänlaista kehityskulkua ei ainakaan 

näin lyhyellä aikavälillä ole nähtävissä tällä hetkellä.  

 

 

8.2 Nimeämisperusteiden analyysi 

 

Tässä alaluvussa analysoidaan Vuorentaan alueen kadunnimiä niiden nimeämisperus-

teiden mukaan. Vuorentaan alueen kadunnimet voidaan jakaa nimeämisperusteidensa 

perusteella viiteen ryhmään. Seuraavassa kaaviossa kerrotaan nämä ryhmät, mahdolliset 

alaryhmät sekä niihin kuuluvien nimien prosenttiosuudet kokonaisuudesta.  
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Kaavio 9. Vuorentaan kadunnimien nimeämisperusteet. Osuudet esitetty prosentteina. Pienem-

mässä ympyrädiagrammissa näkyvät paikan mukaan annettujen kadunnimien alalajit sekä nii-

den prosentuaalinen osuus kaikista kadunnimistä.  

 

Keskustan tavoin myös Vuorentakana on suurin osa väylännimistä annettu paikan pe-

rusteella. Paikannimien mukaan nimettyjen väylännimien yksityiskohtaisempi jaottelu 

on kuitenkin Vuorentaan kohdalla hieman vaikeampaa kuin keskustan tapauksessa. 

Monet paikat ovat hämärärajaisempia joko sen takia, että ne ovat luonnonpaikkoja, tai 

sitten sen takia, ettei niitä ole ollut olemassa enää pitkään aikaan, jolloin niiden sijoitta-

minen nykykartalle on hyvin vaikeaa. On esimerkiksi vaikea sanoa, viekö Kirkkosillan-

katu entiselle kirkkosillalle vai onko kirkkosilta ollut nykyisen väylän varrella vai onko 

Kirkkosillankatu edes kirkkosillan lähellä, kun ei kyseistä siltaa ole enää pitkään aikaan 

ollut olemassa. Keskustan kohdalla puolestaan on helppo sanoa, että esimerkiksi Raati-

huoneenkatu kulkee raatihuoneen ohi eikä ole päättynyt raatihuoneelle. Joka tapauk-

sessa Vuorentaan paikkaperusteiset kadun- ja tiennimet voidaan jakaa kolmeen alaryh-

mään sen mukaan: 

 

1. mihin kyseinen väylä vie 

2. mikä rakennus tai laitos väylän varrella sijaitsee 

3. millä alueella väylä on. 

 

Suhteellisen sijaintinsa mukaan nimettyjä katuja ei Vuorentakana ole. Koska nimien 

jakaminen edellä mainittuihin kategorioihin ei ole yksiselitteistä, voivat eri ryhmien 

koot vaihdella hieman sen mukaan, mihin ryhmiin nimet sijoitetaan. Kuitenkin jokaisen 

epäselvän tapauksen kohdalla on kerrottu, mihin ryhmiin nimi mahdollisesti voi sijoit-

tua.  

 Uusimman asuinalueen, Rääpiälän alueen, kadunnimet on nimetty alueelta 

koekaivauksen yhteydessä löytyneiden artefaktin jäämien mukaan. Alueelta on löytynyt 

osia muun muassa vanhasta arinasta, kivijalasta ja paalusta. (Pukkila 2008, Suutari 

2009.) Vaikka nimeämisperuste sinänsä onkin siis täysin selvä, on hieman hankala sa-

noa, onko kyseiset nimet annettu sen perusteella, mikä artefakti kyseisen väylän varrella 
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on (ollut), vai sen perusteella, millä alueella väylä sijaitsee. Kaikki nimen antaneet esi-

neet eivät nimittäin välttämättä ole olleet juuri kyseisen väylän kohdalla. Kaikki nämä 

nimet on kuitenkin sijoitettu ryhmään 3., eli ne on katsottu nimetyn sillä perusteella, 

millä alueella ne ovat. Tämä ainakin pitää paikkansa, sillä koekaivauksen alue on samal-

la alueella kyseisen asuinalueen kanssa (Pukkila 2008).  

 Helpoimpia tapauksia muista paikan mukaan nimetyistä kadun- ja tienni-

mistä ovat ne, jotka selvästi vievät nimeämäänsä paikkaan. Tällaisia ovat alueen nimistä 

muun muassa Muurahaismäki, Vuorentaantie ja Hirvilammentie. Kukin niistä vie paik-

kaan, joka nimessä mainitaan. Muurahaismäki kuuluu alueen 1990-luvun alussa annet-

tuun nimistöön, ja Vuorentaantie ja Hirvilammentie kuuluvat vanhempaan nimistöön. 

Itse paikat ovat kuitenkin olleet olemassa jo vuosisatoja.  

 Monet paikat, joiden mukaan on nimetty katuja, ovat melko epäselviä ra-

joiltaan, tai muuten epäselviä sijainniltaan. Esimerkiksi Liukuuskallioita ja Tohkakalli-

oita näyttäisi Kotuksen kartassa olevan kaksin kappalein. Liukuuskalliontien tapaukses-

sa tämä ei vaikuta nimeämisperusteeseen, sillä kumpikin kallio sijaitsee suurin piirtein 

yhtä kaukana nykyisestä väylästä. Näin ollen tie ei missään tapauksessa vie Liukuuskal-

liolle, eikä kumpikaan kallioista myöskään sijaitse välittömästi tien varrella. Tie on siis 

nimetty sillä perusteella, millä alueella se sijaitsee. Sen sijaan Tohkakallionkadun ni-

meämisperuste riippuu siitä, kumpaan Tohkakallioon kadun nimessä viitataan. Toinen 

Tohkakallio sijaitsee aivan kyseisen väylän vieressä, mutta toinen sijaitsee hieman kau-

empana Marssitien varrella. Tohkakallionkatu voi siis olla nimetty sen mukaan, mikä 

paikka sen varrella sijaitsee, tai sen mukaan, millä alueella itse väylä sijaitsee. Myös 

Haansoita on Kotuksen kartassa kaksi. Toinen niistä sijaitsee Härkätien luoteispuolella 

ja toinen tiilitalopuolen itäpuolella. Kuitenkin Haansuonpolku on nimetty juuri koulun 

takana, puu- ja tiilitalopuolen välissä sijaitsevan suon mukaan (N). Näin ollen Vuoren-

takana lienee siis joko vähintään kolme eri Haansuota, tai sitten Haansuo on varsin suu-

ri alue. Haansuonpolun nimeämisperuste on kuitenkin selvä, väylä on nimetty sen mu-

kaan, millä alueella se sijaitsee.   

 Tanssiharjuntie ja Kirkkosillankatu kuuluvat nimeämisperusteiltaan epä-

selvien väylien joukkoon. Tanssiharju on laajempi alue harjulla, tämä nimi alueelle on 

tullut nuorison ajanviettopaikasta. Kuitenkin itse Tanssiharjuntien nimeämisperusteena 
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voidaan pitää sitä, millä alueella tie sijaitsee. Toisaalta voi olla, että tie on nimetty nuo-

rison ajanviettopaikan mukaan, jonne väylä on myös vienyt aikanaan. Kirkkosillanka-

dun kohdalla tilanne on sama: Se voi käytännössä olla nimetty sen mukaan, mihin se vie 

tai sen mukaan, millä alueella se sijaitsee. Kirkkosillan sijainnista on nimittäin tarjolla 

ristiriitaista tietoa, ja sillan sijainnista riippuu myös kadun nimen perustelu. Paikka-

nimeämisperusteen kolmesta alalajista ryhmä 3. on kaikista löyhin, ja monet epäselvät 

tapaukset onkin sijoitettu sinne. Ainakin Tanssiharjuntien ja Kirkkosillankadun kohdal-

la pitää paikkansa, että katu on nimetty sen mukaan, millä alueella se sijaitsee.  

 Vuorenpellontie sen sijaan on nimeämisperusteena varsin selvä. Tie sijait-

see kokonaisuudessaan Vuorenpellon alueella, joten väylä on selkeästi nimetty sijaintin-

sa mukaan. Vastaava nimeämisperuste voi olla myös Perä-Tertin tiellä, sillä Tertti Ko-

tuksen nimitoimiston kokoelman mukaan tarkoittaa laajaa pelto- ja metsäaluetta Vuo-

rentakana. Perä-Tertti on aikanaan kuulunut Mikkolanterttiin. (Kotus, nimitoimisto.) 

Toisaalta Perä-Tertti on myös tila, jolle Perä-Tertin tie vie, jolloin itse tie voi olla ni-

metty myös sen mukaan, mihin se vie (Vilkuna 2006: 94, 177). Joka tapauksessa tie on 

nimetty paikan mukaan. Pihtakuusenkuja puolestaan on nimetty väylän välittömässä 

läheisyydessä olevien puiden mukaan, joten nimeämisperuste on se, mikä artefakti tien 

varrella on. 

  Paikan perusteella nimettyjen katujen ja teiden lisäksi Vuorentakana on 

myös henkilön mukaan nimettyjä väyliä. Nämä ovat Nukarintie ja Tuliininpelto. Nukarit 

ja Thulinit ovat asuneet alueella, ja juuri kyseisten teiden välittömässä läheisyydessä. 

Näin ollen nämä kadut onkin laskettu muistonimien ryhmään. Vaikka alueella asuu 

edelleen Nukareita, pidän nimeä muistonimenä. Nykyäänhän muistonimiä ei ole tapana 

antaa elävien henkilöiden mukaan, mutta tässä tapauksessa voidaan ajatella, että katu on 

nimetty suvun edesmenneiden jäsenien mukaan (Ainiala et al. 2008: 134). Sen sijaan 

hieman samantyyppinen nimi, Kurkelankuja, ei suoranaisesti ole annettu henkilön mu-

kaan. Sekä Nukari että Thulin ovat aidosti olleet alueella asuneiden perheiden nimiä, 

mutta Kurkelassa ovat asuneet Kurjet, eivät Kurkelat. Kurkela onkin ollut tilan nimi. 

(Vilkuna 2006: 176.) Näin kadunnimi on annettu, ei ihmisen, vaan paikan mukaan. Tar-

kemmin sanottuna nimi on annettu sen mukaan, mihin väylä on vienyt, se on yhdistänyt 

Kurkelan tilan Marssitiehen.  
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 Eräs Vuorentaan suurimmista nimeämisperusteista on maatalousnimistö. 

Puolet 1990-luvun alun asuinalueiden kadunnimistä on nimetty samaan ryhmään kuulu-

viksi. Näihin nimiin kuuluvat muun muassa Kiesikuja, Ratastie ja Rusthollintie. Sen 

sijaan Muonamiehentie on rajatapaus. Muonamies terminä kuuluu kyllä maatalousni-

mistöön, mutta kun nykyisen Muonamiehentien paikkeilla on myös sijainnut aikanaan 

muonamiesten mökki, voi nimi olla annettu myös paikan perusteella. Tässä tutkielmassa 

se on kuitenkin laskettu maatalousaiheiseksi nimeksi samalla perusteella kuin Rusthol-

lintie ja Rälssitilantie. Yhdessä tiilitalopuolen nimien kanssa nämä nimet muodostavat 

selkeästi yhden maatalousaiheisen nimistöryhmän, varsinkin kun nimet ovat yhdellä 

kerralla annettuja. Mielestäni nimien ryhmittely maatalousnimistöryhmään ei myöskään 

sulje pois sitä mahdollisuutta, että nimien pohjalla voisi olla myös jotain paikkaan liit-

tyvää perustetta.  

 Eniten Vuorentakana on siis paikan mukaan nimettyjä katuja ja teitä. Toi-

seksi eniten on maataloussanastoon perustuvaan ryhmänimistöön kuuluvia nimiä. Kol-

manneksi eniten on henkilönnimeen perustuvia väylännimiä. Marssitien nimeämispe-

rusteeksi on luokiteltu ryhmä Muu, ja Vanha Härkätie on nimetty aikanaan käytön mu-

kaan.  

 

 

8.3 Kadunnimien nykysemantiikka 

 

Vuorentaan alueen kadunnimet voidaan jakaa nykysemantiikkansa perusteella yhdek-

sään ryhmään. Seuraavassa kaaviossa kerrotaan nämä ryhmät sekä niihin kuuluvien 

nimien prosenttiosuudet kokonaisuudesta.  
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Kaavio 10. Vuorentaan kadunnimien nykysemantiikka. Osuudet esitetty prosentteina. 

 

Vuorentaan kadunnimistä reilu neljäsosa (28%) on nykysemantiikaltaan luontoaiheisia. 

Loput 72 prosenttia nimistä pohjautuu nykysemantiikaltaan erilaisiin kulttuuriaiheisiin. 

Tämä jakauma on mielenkiintoinen, kun huomioidaan Vuorentaan sijainti taajaman ja 

maaseudun rajamailla, keskellä metsiä, peltoja ja lampia. Toisaalta luonto on alueella 

läsnä todella vahvana, mutta toisaalta alueella on ikivanhaa maanviljelyshistoriaa. Tämä 

kaksijakoisuus näkyykin selvästi, kun verrataan luonto- ja kulttuuriaiheisten nimien 

määriä uusien ja vanhojen nimien kohdalla. Uusien asuinalueiden kadunnimistä vain 

kolme on nykysemantiikaltaan luontoaiheisia, kun taas kulttuuriaiheisia nimiä on 14. 

Nämä luontoaiheiset nimet ovat Muurahaismäki, Pihtakuusenkuja ja Tohkakallionkatu. 

Niistäkin Pihtakuusenkuja on nimeämisperusteiltaan osin kulttuuripohjainen, kuuset on 

tarkoituksella istutettu paikalla aiemmin sijainneeseen pihapiiriin. Nykysemantiikan 

mukaan nimi on kuitenkin puhtaasti luontoaiheinen. Samalla vanhoissa nimissä ja-

kauma on paljon tasaisempi: luontonimiä on viisi ja kulttuurinimiä seitsemän. Tällainen 

ero jakaumissa on omalla tavallaan aivan loogista, vanhoissa nimissä on paljon alueen 

luontopaikkoihin liittyvää nimistöä, kun taas uudet nimet perustuvat pitkälti alueen 

maanviljelyshistoriaan.  
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 Kaiken kaikkiaan Vuorentaan kadunnimistössä on yhdeksän semanttista 

ryhmää. Kuten kaaviosta näkyy, on yksi semanttinen ryhmä selkeästi yli muiden. Ny-

kysemantiikaltaan maanviljelyyn liittyviä nimiä on kaikista Vuorentaan kadunnimistä 

miltei kolmannes. Kaikki tällaiset nimet ovat uusia kadunnimiä, eli alueen vanhaan ka-

dunnimistöön ei maanviljely-aiheisia nimiä kuulu. Tämä on aivan ymmärrettävää: kun 

maanviljely on olennainen osa arkielämää, ei siihen liittyvää sanastoa ja nimistöä tarvit-

se siirtää kadunnimiin säilytettäväksi. Asia muuttuu, kun suurin osa alueen asukkaista 

saa elantonsa muusta kuin maanviljelyksestä, eivätkä esimerkiksi muonamiehen tai sa-

ran kaltaiset sanat ole jokapäiväisessä käytössä. Muita maanviljely-ryhmään kuuluvia 

kadunnimiä ovat muun muassa Rusthollintie, Rälssitilantie, Kyntöjäljenkuja ja Ratastie.  

 Maanviljely-ryhmän lisäksi Vuorentaan kadunnimistössä on neljä ryhmää, 

joiden osuus nimikokonaisuudesta on vähintään kymmenen prosenttia. Nämä ryhmät 

ovat eläin/kasvi, esine,  henkilönnimi/paikka sekä maantieteellinen muodostuma. Yh-

dessä näihin ryhmiin kuuluvat kadunnimet muodostavat hieman yli puolet Vuorentaan 

kadunnimistöstä.  

Eläin/kasvi-ryhmään kuuluvat Hämeen Härkätie, Muurahaismäki sekä 

Pihtakuusenkuja. Kaksi jälkimmäistä kertoo kyllä nykysemantiikkansakin näkökulmas-

ta alueesta ja sen luonnosta, mutta Härkätie ei puhtaasti nykysemantiikan kannalta aja-

teltuna kerro alueesta juurikaan. Härkiä tai muutakaan nautakarjaa ei Vuorentakana ole. 

Tie ja sen nimi ovat kuitenkin niin vanhoja, ettei ihme, että merkitys on jo ehtinyt muut-

tua ja käydä epäselvemmäksi sekä läpinäkymättömämmäksi.  

Esine-ryhmään kuuluu suurin osa Rääpiälän alueen uusista kadunnimistä. 

Esine-ryhmään kuuluvat Vuorentaan kadunnimet ovat Kivijalankatu, Lohkokivenkuja, 

Paalukuja sekä Arinakuja. Nämä nimet on sijoitettu sinänsä semanttisesti ”tyhjään” esi-

ne-ryhmään siksi, etteivät ne kuvaa mitään erityistä alaa tai ryhmää, esimerkiksi kaup-

paa ja liikennettä tai käsityötä. Esimerkiksi kivijalka on kaikenlaisissa rakennuksissa, 

samoin paaluja on moniin eri käyttötarkoituksiin.  

Henkilönnimi/paikka-ryhmä on omalla tavallaan juuri sopiva ryhmä Vuo-

rentaan alueen tietyille vanhoille kadunnimille. Nukarintie, Tuliininpelto, Yllöläntie ja 

Kurkelankuja ovat miltei kaikki hieman epäselviä nykysemantiikan kannalta siltä osin, 
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onko nimi annettu paikan vai henkilön mukaan.
18

 Joka tapauksessa suurin osa nimistä 

kertoo alueesta myös nykysemantiikkansa kannalta melko hyvin, alueella asuu edelleen 

Nukareita, ja käsittääkseni myös sekä Yllölän että Kurkelan tilat ovat ainakin jossain 

muodossa olemassa. Sen sijaan voidaan pohtia, olisiko alueen muiden vanhojen ja iso-

jen tilojen syytä näkyä enemmän Vuorentaan kadunnimistössä.  

Maantieteellinen muodostuma –ryhmään kuuluvat kadunnimet ovat suu-

rimmaksi osaksi alueen vanhoja kadunnimiä. Vain Tohkakallionkatu kuuluu uudempaan 

nimistöön. Muut tähän ryhmään kuuluvat nimet ovat Tanssiharjuntie, Liukuuskalliontie 

ja Haansuonpolku. Erisniminä mitään edellä mainituista ei juuri alueen nykyväestön 

parissa käytetä, mutta fakta on, että alueella edelleen on harju, kallio ja suo, joten aluetta 

vähääkään tuntevalle nimet on kyllä mahdollista sijoittaa kartalle.  

 Edellä mainittujen ryhmien lisäksi Vuorentaan kadunnimistöön kuuluu 

vielä neljä muuta semanttista ryhmää. Näihin ryhmiin kuuluu kuhunkin vain yhdestä 

kahteen kadunnimeä, jolloin niiden prosentuaalinen osuus kokonaisuudesta vaihtelee 

kolmesta seitsemään prosenttia. Nykysemantiikaltaan vesistö-ryhmään Vuorentakana 

kuuluu vain yksi kadunnimi: Hirvilammentie. Samoin kauppa ja liikenne -aiheisia nimiä 

on vain yksi: Kirkkosillankatu. Tämä jaottelu on tällä kohdin hieman keinotekoinen, 

kirkkosiltahan ei liity kauppaan mitenkään. Liikenne-teemaan se kuitenkin kuuluu, ja 

sitä myötä myös tähän kyseiseen ryhmään. Viranomainen-ryhmään on Vuorentakana 

laskettu kuuluvaksi Marssitie. Marssi-sana liitettäneen helpoiten ja useimmin armeijaan, 

joka puolestaan kuuluu selkeästi viranomainen-ryhmään. Tällä perusteella marssikin on 

liitetty viranomainen-ryhmään. Kulttuuripaikka-nimiä Vuorentakana ovat Vuorentaan-

tie ja Perä-Tertin tie. Vuorentaantie on itsestään selvästi kulttuuripaikka-nimi, mutta 

Perä-Tertin tie on nimenä hieman hankalampi. Toisaalta Perä-Terttiä ei sukunimenä 

lainkaan tunneta, joten erisnimenä paikan lienee pakko olla jonkinlainen ihmiseen liit-

tyvä kulttuuripaikka, oli se sitten tila tahi peltoalue (Vilkuna 2006: 94, 177). 

 

  

                                                           
18

 Varsinaisesti tämä ryhmä on kehitetty keskustan vertailuaineiston takia, sillä monet kadunni-

met voivat olla henkilönnimen tai paikan mukaan nimettyjä, eikä tämä ero tule monestikaan 

selväksi pelkän nykysemantiikan perusteella, esim. Kaarlelankatu, Hatsalankatu.  
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9 Keskustan ja Vuorentaan kokonaisuuksien vertailu 

 

 

9.1 Nimien pituus 

  

Tutkimusta tehdessä kuuli useasti, ja huomasi monesti, että uudet kadun- ja tiennimet 

ovat pitempiä kuin vanhat nimet. Tätä seikkaa selittää se, että katujen nimeämisessä on 

yleensä tavoitteena muun muassa keksiä tai löytää kadulle mahdollisimman lyhyt ja 

helposti muistettava nimi. Monet vanhat nimet ovatkin varsin lyhyitä, esimerkiksi Kou-

lukatu, Linnankatu, Rykikatu, Suokatu. Toisaalta tällaisia 8-10 merkin mittaisia, perus-

osaltaan esimerkiksi katu-nimisiä väylännimiä on rajattu määrä. Näin myöhempien ka-

dunnimeäjien on pitänyt käyttää hieman enemmän mielikuvitustaan uusien väylien ni-

meämisessä. Esimerkiksi toista koulun ohi kulkevaa katua ei ole voitu nimetä Kouluka-

duksi tai Koulunkaduksi. On myös vältettävä kahden eri paikassa sijaitsevan väylän ni-

meäminen miltei samaksi, vain perusosan erotessa. Näin myös esimerkiksi Koulukuja ja 

Koulupolku ovat sopimattomia vaihtoehtoja. Tästä johtuen esimerkiksi Hämeenlinnassa 

on Myllymäessä Korkeakoulunkatu ja Kankaantaustassa Kanakouluntie ja keskustassa 

lyhyesti Koulukatu.  

  Toinen mahdollinen syy uusien kadunnimien suurempaan pituuteen voi 

olla siinä, että uusia kadunnimiä mietittäessä käytetään usein alueen vanhaa nimistöä. 

Varsinkin vanhat paikannimet ovat monesti jo yhdyssanoja, jolloin kadunnimistä tulee 

kolmiosaisia. Tällaisia väylännimiä on muun muassa Vuorentakana: Kirkkosillankatu, 

Tohkakallionkatu, Vuorenpellontie ja Hirvilammentie. 

 Kun tarkastellaan eri alueiden kadunnimien pituuksia, on otettava käyt-

töön erilaisia tapoja laskea aineiston keskiluku. Näistä yleisin on (aritmeettinen) kes-

kiarvo, joka keskustan kohdalla on 12,5 ja Vuorentaan kohdalla 12,7 merkkiä. Keskus-

tan kohdalla arvon suuruuteen vaikuttavat tosin melko paljon alueen uusimmat kadun-

nimet. Jos esimerkiksi kaksi 2000-luvulla annettua kadunnimeä (Vanhankaupunginkatu, 

Toverihaudantie) jätetään aineistosta pois, putoaa kadunnimien keskiarvopituus heti 

12,3:een. Myös muut viimeksi annetut kadunnimet ovat melko pitkiä: Kustaa III:n katu 
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(17 merkkiä), Wetterhoffinkatu (16 merkkiä) ja Hämeensaarenkuja, -polku sekä -tie (16, 

17 ja 15 merkkiä). Vastaavasti monet keskustan vanhimmista kadunnimistä ovat lyhy-

empiä: Linnankatu (10 merkkiä), Saaristenkatu (13 merkkiä), Koulukatu (9 merkkiä) ja 

Hallituskatu (12 merkkiä). Vaikka tiettyä suuntausta keskustan kadunnimien pituuden 

kehityksessä onkin havaittavissa, on keskustan nimistöä tässäkin yhteydessä käsitelty 

nykyisenä kokonaisuutena. Näin ei siis alueiden välillä saada suurtakaan eroa näkyviin, 

mutta kun lasketaan nimistöjen moodit, alkaa ero näkyä. Moodi eli yleisimmin aineis-

tossa esiintyvä luku selvittämällä huomataan ero uuden ja vanhan alueen välillä. Kes-

kustan kadunnimistössä useimpien kadunnimien pituus on yhdeksän tai kymmenen kir-

jainta, kun taas Vuorentaan alueen aineistossa yleisin tiennimen pituus on 13 tai 15 kir-

jainta. Keskustan nimistölle tyypillisen pituisia nimiä ovat muun muassa Lukiokatu ja 

Eteläkatu sekä Kaivopolku ja Linnankatu. Vuorentaan nimistölle pituuden osalta tyypil-

lisiä ovat muun muassa Vuorentaantie ja Haansuonpolku sekä Vuorenpellontie ja Pih-

takuusenkuja. Moodin mukaan siis uudella alueella tosiaankin on enemmän pitempiä 

kadun- ja tiennimiä kuin vanhemmalla alueella.  

 

 

9.2 Nimien rakenteen vertailu 

 

Tässä alaluvussa verrataan Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan alueen kadunnimien 

rakennetta toisiinsa. Alussa jo aiemmin esitetyt kaaviot kummankin alueen perusosien 

jakautumisesta.  
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Kaavio 11. Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan kadunnimien perusosat. Osuudet esitetty 

prosentteina. 

 

Keskustan ja Vuorentaan alueiden kadun- ja tiennimistöjä perusosien osalta tutkiessa 

huomataan, että erot ovat melko suuret. Alueilla on toki useitakin samoja perusosia, 

mutta kokonaisuuksina nimistöt ovat varsin paljon toisistaan poikkeavat.  
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 Keskustassa valtaosa väylännimistä on katu-loppuisia. Lisäksi alueella on 

muutamia teitä ja polkuja, pari kujaa ja yksi rinne. Kaiken kaikkiaan kokonaisuus on 

siis melko tyypillinen ydinkeskustan kadunnimistö. Katu-perusosien suuri määrä selit-

tyy keskustan luonteella, alueella liikkuu runsaasti ihmisiä, ja monet väylistä ovat vilk-

kaasti liikennöityjä. Toisaalta katu-perusosien suurta määrää selittää myös muiden pe-

rusosien vähyys. Hämeenlinnan kokoisen kaupungin keskustassa ei odoteta olevan ko-

vinkaan paljon pieniksi väyliksi ajateltuja perusosia, kuten polkuja ja kujia. Luultavasti 

ei olisi myöskään odotuksenmukaista antaa keskustan kadunnimille ainakaan runsaassa 

määrin vierasperäisiä (tai jopa -kielisiä) nimiä. Aiemmin keskustassa tällaisia on ollut, 

kuten Quai ja Chaussé, mutta sittemmin niistä on luovuttu. Muitakaan todella erikoisia 

perusosia ei keskustan alueella ole. Hämeenlinnan keskustasta on siis haluttu mitä il-

meisimmin antaa sellainen kuva, että kaupunki on melko tavallinen ja perinteikäs suo-

malainen kaupunki. Kuitenkin kaupunki on vaihteleva, ja hieman löytyy myös rohkeutta 

käyttää jonkin verran harvinaisempaa rinne-perusosaa aivan ydinkeskustassa.  

 Vuorentaan nimistössä sen sijaan ei katuja juurikaan ole. Kaikki kolme 

katua on kylläkin omien alueittensa pääväyliä, mutta vanhemmat pääreitit ovat kuiten-

kin teitä. Alue sijaitsee sen verran kaukana keskustasta, että laajempi katujen käyttö 

voisi vaikuttaa hieman erikoiselta. Lisäksi myös esimerkiksi Vanhan Härkätien muut-

taminen kaduksi ei varmasti olisi mitenkään mahdollista. Jos alueelle kuitenkin lähitule-

vaisuudessa tulee paljon lisää asutusta ja mahdollisesti myös enemmän palveluja, tulee 

olemaan mielenkiintoista nähdä, muuttuuko esimerkiksi Marssitie jossain vaiheessa 

Marssikaduksi tai Vuorentaantie Vuorentaankaduksi. Todennäköistä tämä ei kuitenkaan 

ole, sillä kadunnimien ja siten myös kaavan muuttaminen on melko raskas prosessi, ja 

siksi sitä vältetäänkin. Tällä hetkellä Vuorentaan väylännimien perusosavalikoima on 

kuitenkin laajempi kuin esimerkiksi keskustassa. Tätä selittää esimerkiksi se, että tällai-

silla hieman syrjemmässä olevilla alueilla on hyväksyttävämpää käyttää myös erikoi-

sempia perusosia. Siinä missä keskustan erikoisin perusosa on kuitenkin melko yleinen 

rinne, on Vuorentakana sekä mäki että pelto. Esimerkiksi Kotuksen ohjeissa kadunni-

mien ja muiden kaavanimien oikeinkirjoitukseen rinne mainitaan yleisenä kadunnimen 

perusosana, kun taas mäkeä ja peltoa ei mainita edes harvinaisempien perusosien jou-

kossa (Kotus, 30.3.2012). Toisaalta mäki- ja pelto-sanojen käyttö kadunnimien perus-
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osina ei ole juuri Vuorentakana mitenkään erityisen rohkeaa, sillä kumpikin nimi liittyy 

alueeseen selkeästi.  

 Ensi näkemältä keskustan ja Vuorentaan kadunnimistöt vaikuttavat määri-

teosien suhteen olevan melko samanlaiset. Kummankin alueen kadunnimien määrite-

osista reilusti yli 60 prosenttia on genetiivissä ja loput nominatiivissa. Näihin nykyisiin 

lukuihin on kuitenkin päädytty varsin erilaisia reittejä. Keskustan nimistössä trendi on 

ollut se, että viimeisen sadan vuoden ajan genetiivin osuus on ollut jatkuvassa kasvussa. 

Herääkin kysymys, tuleeko tämä sama suuntaus jatkumaan, jos keskustaan tulee uusia 

kadunnimiä. Jos mietitään yksittäisiä kadunnimiä, niin esimerkiksi henkilönnimen sisäl-

tävä kadunnimi on lähes varmasti genetiivissä. Myös kaupunginosan tai vastaavan alu-

een mukaan nimettävällä kadulla on todennäköisesti genetiivimuotoinen määriteosa. 

Sen sijaan, jos nimi on lyhyt, ja sen määriteosana on jokin (kadun varrella oleva) paikka 

tai rakennus, on todennäköistä, että määriteosa on tuolloin nominatiivissa.  

 Siinä missä keskustassa genetiivimuotoisten määriteosien määrä on ollut 

lähes jatkuvassa kasvussa, on Vuorentakana kehityskulku hieman poikkeava. Alueen 

vanhimmilla kadunnimillä genetiivimuotoinen määriteosa on ollut lähes kaikilla. Sen 

sijaan uudempien alueitten keskinäinen vertailu paljastaa samanlaisen kehityksen kuin 

keskustankin kohdalla. Ainakin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että myös Vuorentaan alu-

eella genetiivimuotoiset määriteosat olisivat jälleen lisäämässä osuuttaan. Vuorentakana 

on melko runsaasti potentiaalista aluetta uusille asuinalueille, joten tämän trendin kehi-

tys nähtäneen jo muutamien vuosien sisällä.  

 Kaiken kaikkiaan määriteosien nykyisissä jakaumissa ja kehityskuluissa ei 

siis ole nähtävissä suuria eroja keskustan ja Vuorentaan välillä.  

 Eräs mielenkiintoinen erilaisuus keskustan ja Vuorentaan kadunnimistöis-

sä liittyy nimissä käytettyihin kirjaimiin. Kirjaimia b, d, f, g, ja w on kaikkia käytetty 

keskustan kadunnimistössä, kun taas Vuorentaan nimistössä yhtäkään näistä ei ole käy-

tetty, ei edes normaalissa kirjakielessä suhteellisen usein esiintyviä d:tä eikä g:tä. Kes-

kustan kadunnimistä esimerkkeinä annettakoon vaikkapa Birger Jaarlin katu, Wetter-

hoffinkatu, Sibeliuksenkatu, Brahenkatu, Vanhankaupunginkatu ja Toverihaudantie. 

Kaksi viimeistä esimerkkiä esittävät juurikin näitä t:n ja k:n heikkoja asteita, jotka esiin-

tyvät kirjakielessä yleisesti. Kaikki muut nimet ovat henkilönnimeen perustuvia, joten 
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vierasperäisten vokaalien käyttö selittyy osaltaan sillä. Toisaalta jotain katujen ni-

meämiseen liittyvistä käytännöistä kertoo se, että tällaiset vierasperäisiä kirjaimia sisäl-

tävät nimet on ylipäänsä hyväksytty keskustan kadunnimistöön.  

  

 

9.3 Nimeämisperusteiden vertailu 

 

Tässä alaluvussa verrataan Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan alueen kadunnimien 

nimeämisperusteita toisiinsa. Alussa jo aiemmin esitetyt kaaviot kummankin alueen 

nimeämisperusteiden jakautumisesta.  
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Kaavio 12. Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan kadunnimien nimeämisperusteet. Osuudet 

esitetty prosentteina. Pienemmässä ympyrädiagrammissa näkyvät paikan mukaan annettujen 

kadunnimien alalajit sekä niiden prosentuaalinen osuus kaikista kadunnimistä.  

 

Sekä keskustan että Vuorentaan kadun- ja tiennimet on nimetty pääosin parin pääni-

meämisperusteen mukaan. Kummankin alueen yleisin nimeämisperuste on paikka. Sen 

sijaan ero näkyy siinä, että keskustassa näistä paikoista suurin osa on keskustassa sijait-

sevia rakennuksia tai vastaavia, kuten esimerkiksi Palokunnankatu, Raatihuoneenkatu, 

Kaivokatu ja Koulukatu. Vuorentakana puolestaan monet paikat ovat alueen vanhoja 

paikannimiä, jotka kadunnimissä on pystytty säästämään. Tällaisia nimiä ovat muun 

muassa Vuorenpellontie, Tohkakallionkatu ja Pihtakuusenkuja. Toisaalta, jos keskustas-

sa olisi vaikkapa *Selkäsuontie
19

 tai *Saunasaarenkatu, antaisi kadunnimistö keskustas-

ta varsin erilaisen kuvan kuin nyt. 

 Tällä hetkellä keskustan kadunnimistö kuvaa varsin hyvin, millaisia palve-

luita ja instituutioita keskustassa on. Lisäksi keskustan kadunnimet kertovat, millaiset 

ihmiset ovat vaikuttaneet keskustan ja Hämeenlinnan kehitykseen. Vaikka nimistöko-

                                                           
19

 Selkäsuonkatu keskustan lähellä on, Myllymäen kaupunginosassa. Huomattavaa kuitenkin on, ettei 

kyseisen niminen väylä ole ydinkeskustassa, vaan alueella, jossa on myös esimerkiksi Puutteenpolku ja 

Mäkikuja, jotka nekään tuskin ydinkeskustan nimistöön sopisivat. 
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konaisuus onkin rakentunut pitkän ajan kuluessa, on nykyinen kokonaisuus kuitenkin 

nimeämisperusteiden valossa melko yhtenäinen, sillä paria poikkeusta lukuun ottamatta 

kaikki keskustan kadunnimet on annettu kahden eri perusteen mukaan.  

 Ryhmänimistöä keskustassa ei juurikaan ole. Lähinnä nimiryhmän muo-

dostavat Hämeensaari-alkuiset kolme väylännimeä. Muitakin keskenään samanalkuisia 

väylännimiä keskustassa on, mutta näissä tapauksissa samanalkuisia nimiä on vain kak-

si, jolloin ei vielä voida puhua ryhmästä. Lisäksi Kaivokatua ja -polkua ja Saaristenka-

tua ja -polkua ei edes ole nimetty samaan aikaan. 

 Vuorentakana ryhmänimiä sen sijaan on. Selvän nimiryhmän muodostavat 

maatalousaiheiset nimet. Kaikki ryhmässä esiintyvät määriteosat ovat sellaisia asioita, 

joita alueella on aikoinaan todellisuudessakin ollut. Vaikka siis kyseessä on nimiryhmä, 

on se onnistuttu liittämään vahvasti alueen historiaan. Muutenkin lähes kaikki Vuoren-

taan uudet kadunnimet on valittu niin, että ne säilyttävät alueen vanhaa nimistöä ja his-

toriaa. Toisaalta myös keskustan alueella uusimmissa nimissä näkyy alueen historia. 

Tämä yhtäläisyys kertookin siitä, miten nykyään yleisestikin yritetään mahdollisuuksien 

mukaan säilyttää eri alueiden vanhaa nimistöä ja historiaa uusissakin kadunnimissä.  

 

 

9.4 Nimien nykysemantiikan vertailu 

 

Tässä alaluvussa verrataan Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan alueen kadunnimis-

töjä niiden nykysemantiikan kannalta. Vaikka kummankin alueen nimien nimeämispe-

rusteet ovat myös tiedossa, on nykysemantiikan mukainen vertailu silti esitetty tässä 

työssä erikseen. Osin jaottelut ja vertailut ovat päällekkäisiä, mutta monessa kohdassa 

tulee myös eroja esiin. Erillisiä käsittelyjä puoltaa myös se fakta, että monesti nimien 

nykyiset käyttäjät eivät edes tiedä nimien alkuperäisiä nimeämisperusteita. Tällöin ni-

mien nykysemantiikka on käyttäjille paljon tärkeämpää kuin nimien historia. Tässä tut-

kimuksessa ei käsitellä käyttäjien suhtautumista nimiin, mutta lienee lähes itsestään 

selvää, että juuri nimien nykysemantiikka on yksi tärkeimmistä tähän suhtautumiseen 

vaikuttavista asioista.  
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Kaavio 13. Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan kadunnimien nykysemantiikka. Osuudet 

esitetty prosentteina.  
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Kun verrataan Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan kadunnimien nykysemantiikkaa, 

tulee joitakin eroja selkeästi esiin. Kummankin alueen kadunnimet voidaan jakaa noin 

kymmeneen ryhmään niiden nykysemantiikan mukaan. Yhteisiä ryhmiä on seitsemän: 

esine, henkilönnimi/paikka, kauppa ja liikenne, kulttuuripaikka, maantieteellinen muo-

dostuma, vesistö ja viranomainen. Toki näihinkin ryhmiin kuuluvat nimet ovat etiössä 

ja keskustassa erilaisia. Esimerkiksi itsessään neutraaliin esine-ryhmään kuuluu keskus-

tassa sellaisia nimiä kuin Kaivokatu ja Toverihaudantie ja Vuorentakana Kivijalankatu 

ja Lohkokivenkuja. Samoin kulttuuripaikka-ryhmän nimet ovat kummallekin alueelle 

tyypillisiä: Vanhankaupunginkatu, Turuntie ja Viipurintie keskustassa sekä Vuorentaan-

tie ja Perä-Tertin tie Vuorentakana. Suurinta osaa näistä nimistä ei olisi helppo kuvitella 

toisen alueen nimistöön. Maantieteellinen muodostuma -ryhmään kuuluvat nimet ovat 

myös luonnollisesti erilaisia, ne kun liittyvät hyvin tiiviisti juuri kyseiseen alueeseen. 

Vuorentakana alueen maasto näkyy näissä nimissä hyvin: Tanssiharjuntie, Liukuuskal-

lio ja Haansuo. Keskustassa nämä nimet jakautuvat kahtia: toisaalta on sellaisia nimiä, 

joissa nimetään jokin keskustan osa (Linnaniemenkatu, Hämeensaarentie) ja toisaalta 

on sellaisia nimiä, joissa kuvataan ympäristöä yleisemmällä tasolla, ei erisnimen pohjal-

ta (Suokatu, Niittykatu). 

 Vuorentakana on edellä mainittujen yhteisten ryhmien lisäksi kaksi sellais-

ta ryhmää, joihin kuuluvia nimiä ei ole keskustassa: eläin/kasvi ja maanviljely. Keskus-

tassa on kuusi ryhmää, joihin kuuluvia nimiä ei ole Vuorentakana: henkilönnimi, ilman-

suunta, kirkko ja koulutus, ominaisuus, muu ja rakennus.  

 Vuorentakana on kaksi aihealueryhmää, joihin kuuluvia nimiä ei keskus-

tassa ole. Toinen näistä ryhmistä on sellainen, johon kuuluvia nimiä ei toisella alueella 

olettaisikaan olevan. Esimerkiksi maanviljelysaiheisia nimiä keskustassa ei olettaisikaan 

olevan. Vaikkapa Muonamiehentie tai Sarkatie ei keskustan nimistöön sopisi kovinkaan 

hyvin. Toisaalta esimerkiksi eläin/kasvi-aiheisia nimiä keskustassa voisi hyvinkin olla, 

onhan keskustan alueella muun muassa Niittykatukin. Lisäksi esimerkiksi Hämeen 

Härkätie on alkanut Hämeenlinnasta linnan ja keskustan alueelta, joten se tai siihen 

liittyviä nykysemantiikaltaan eläinaiheisia nimiä keskustan alueellakin voisi olla.  
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 Keskustassa on siis huimat kuusi ryhmää, joihin kuuluvia nimiä ei Vuo-

rentakana ole ollenkaan. Jotkin näistä ryhmistä ovat sellaisia, joihin kuuluvia nimiä ei 

Vuorentakana oletusten mukaan olekaan. Esimerkiksi kirkkoon ja koulutukseen liittyvät 

kadunnimet eivät kuulu etiön tyypillisiin nimistöaiheisiin. On vaikea kuvitella vaikkapa 

Lukio- tai Koulukatua sijaitsevaksi neljän − viiden kilometrin päähän keskustasta. 

Vaikka alueella koulu onkin, ei tällaisia nimiä todennäköisesti ole etiössä. Edellä mai-

nittujen kaltaiset yksinkertaiset ja lyhyet nimet ovat useimmiten käytössä  kaupunkien 

keskustoissa. Vuorentakana voisi olla kuitenkin esimerkiksi Kyläkouluntie tai Koulu-

polku. Jälkimmäinen on tosin hieman kyseenalainen, sillä ei ole suositeltavaa, että sa-

man määriteosan omaavia nimiä on eri puolilla kaupunkia. Kirkkoon liittyvää nimistöä, 

kuten Kirkkorinne, etiössä voisi olla, jos siellä olisi kirkko. Vuorentakana sellaista ei 

ole. Vuorentakanahan on kyllä Kirkkosillankatu, mutta se on luokiteltu liikenne-teeman 

alle silta-sanan mukaan.  

 Myös kauppaan ja liikenteeseen sekä viranomaisiin liittyvät nimet ja ni-

mistöt kuuluvat yleisesti ottaen kaupunkien keskustoihin, jotka lähes aina ovat myös 

edellä mainittujen toimintojen keskuksia. Vuorentakana on kuitenkin sekä yksi kauppa 

ja liikenne -ryhmään että yksi viranomainen-ryhmään kuuluva kadunnimi: Kirkkosil-

lankatu ja Marssitie. Hämeenlinnan keskustan nimistöön verrattuna kauppa ja liikenne -

ryhmään kuuluvia kadunnimiä on siis poikkeuksellisesti yhtä paljon, niin absoluuttisesti 

kuin prosentuaalisestikin. Tämä epätavallisuus tosin johtuu nähdäkseni pikemminkin 

keskustan kauppa ja liikenne -nimien vähäisestä määrästä kuin siitä, että tämän ryhmän 

nimiä olisi Vuorentakana normaalia enemmän. Viranomais-nimiä on keskustassa sen 

sijaan reilusti enemmän kuin Vuorentakana. Vuorentaan ainoa viranomais-nimi on 

Marssitie, joka sekin liittyy viranomais-teemaan epäsuorasti. Keskustassa tähän ryh-

mään kuuluu sen sijaan monia nimiä, muun muassa Palokunnankatu, Raatihuoneenkatu 

ja Hallituskatu. Nämä kadunnimet ovat sellaisia, joita ei olettaisikaan näkevänsä etiön 

kadunnimistössä. Näihin nimiin liittyvät viranomaisten tehtävät ja toimet ovat sellaisia, 

jotka yleensä aina sijoittuvat kaupungin keskustaan tai ainakin sen välittömään lähei-

syyteen.  

 Kaksi ryhmää, joiden rajat ovat hieman hämärät, ovat henkilönni-

mi/paikka-ryhmä ja henkilönnimi-ryhmä. Ryhmät sinänsä ovat täysin selkeät, mutta 
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niihin kuuluu kuitenkin samantapaisia kadunnimiä. Kumpaankin ryhmään kuuluu eris-

nimiä ja vieläpä nimenomaan henkilönnimiä, tosin sillä erotuksella, että henkilönni-

mi/paikka-ryhmään kuuluvista nimistä ei voi niiden nykysemantiikan mukaan olla var-

ma, viittaavatko ne suoraan henkilönnimeen, vai kenties henkilön mukaan nimettyyn 

paikkaan. Tällaisia nimiä on sekä keskustassa että Vuorentakana: Saaristenkatu ja Saa-

ristenpolku sekä Kurkelankuja, Yllöläntie, Tuliininpelto sekä Nukarintie. Puhtaasti hen-

kilönnimi-ryhmään kuuluvia kadunnimiä ei Vuorentakana ole ollenkaan. Alueen kaikki 

kadunnimet, joissa on henkilönnimi, voivat nykysemantiikan mukaan perustua myös 

tilannimeen. Keskustassa puolestaan on runsaasti henkilönnimi-ryhmään kuuluvia ka-

dunnimiä. Paasikiventie, Birger Jaarlin katu, Arvi Kariston katu, Wetterhoffinkatu, Si-

beliuksenkatu, Brahenkatu ja Kustaa III:n katu ovat kaikki sellaisia kadunnimiä, että ne 

myös nykysemantiikan mukaan tunnistaa henkilönnimi-perustaisiksi.  

  On vielä yksi ryhmä, johon kuuluvia nimiä on keskustassa, muttei Vuo-

rentakana. Keskustassa on parikin ilmansuunta-aiheista kadunnimeä, mutta Vuorenta-

kana ei tällaisia ole ollenkaan. Periaatteessa tällaisia nimiä voisi olla lähiössä tai etiös-

säkin, mutta käytännössä lienee yleensä niin, että yksinkertaisimmissa muodoissaan 

(Eteläkatu, Pohjakatu) nimet ovat keskustassa, jos jossain ylipäänsä ovat. Kun näihin 

nimiin lisätään jotain, saadaankin nykysemantiikaltaan täysin erilaisia nimiä, kuten esi-

merkiksi *Pohjapellontie tai *Itäniitynpolku. Tällöin nimet eivät kuulukaan ilmansuun-

ta-ryhmään, vaan johonkin toiseen ryhmään, edellä mainituissa tapauksissa maanviljely- 

tai maantieteellinen muodostuma -ryhmiin. Jos puolestaan nimen perusmuodon eteen 

lisätään jokin määre, pysyy se silti melko ”keskustamaisena”: *Iso Eteläkatu, *Pitkä 

Itäkatu. Tällaisiakaan nimiä ei etiön nimistöön kuuluviksi helposti miellä.   

 Nykysemantiikaltaan Hämeenlinnan keskustan ja Vuorentaan nimistöt 

eroavat siis toisistaan jonkin verran. Toisaalta tämä on aivan odotuksenmukaista, ovat-

han alueet varsin erilaiset. Toista aluetta kuvaavat hyvin maanviljely, eläin/kasvi ja eri-

laiset kulttuuri- ja maantieteelliset paikat. Toinen alue puolestaan esittäytyy kirkon ja 

koulutuksen, viranomaistoiminnan ja henkilönnimien kautta.  
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10 Lopuksi 

 

Keskustan ja Vuorentaan väylännimikokonaisuudet ovat osin melko samanlaiset ja osin 

keskenään poikkeavat. Kokonaisuuksia tutkailtaessa huomaa selvästi, että toinen alueis-

ta on keskisuuren kaupungin monta sataa vuotta vanhaa ydinkeskustaa ja toinen vielä 

muutama kymmenen vuotta sitten puhtaasti maaseutuna ollutta uutta asuinaluetta. Ero 

näkyy muun muassa nimien pituudessa, perusosien jakaumassa ja valikoimassa, ni-

meämisperusteissa ja ryhmänimien määrässä. Toisaalta muun muassa määriteosien si-

jamuodot ovat alueilla melkein toisiaan vastaavat ja esimerkiksi pääperusteet nimeämi-

sille ovat suurilta osin samoja.  

 Hämeenlinnan keskustan nimistöä muiden kaupunkien keskustanimistöi-

hin verrattaessa huomataan myös sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Hämeenlinnan keskus-

tassa on jotakuinkin muita kaupunkeja vastaava määrä sellaisia kadunnimiä, jotka esiin-

tyvät vertailuaineistossa yleisemminkin. Perusosiltaan Hämeenlinnan nimistö on myös 

melko lähellä keskiarvokeskustan kadunnimistöä. Määriteosiltaan aineistot ovat pääosin 

vastaavat, mutta yksittäisten nimien kohdalla vaihtelua esiintyy. Nykysemantiikan osal-

ta eroavaisuuksia on enemmän. Hämeenlinnan keskustan nimistössä on painotettu hie-

man eri aihepiirejä kuin keskiarvokeskustassa, joskin moniin aihepiireihin kuuluvia ni-

miä löytyy myös Hämeenlinnasta.   

 Hämeenlinnan keskustaa voi tämän tutkimuksen perusteella pitää melko 

tavallisena tietyn ikäisen ja kokoisen kaupungin keskustana kadunnimistön suhteen. 

Nimistössä näkyy kaupungin omia erityisiä piirteitä, mutta pääosin kadunnimistö vai-

kuttaa samanlaiselta kuin vastaavan kaupungin keskustanimistö yleensä. Lisäksi keskus-

tan kadunnimistö eroaa etiön kadunnimistöstä eri tavoilla, jotka hyvin pitkälti selittyvät 

alueiden ominaispiirteillä.   
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