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Tutkielmassa tarkastellaan paikannimien säilymistä ja muuttumista eteläsuomalaisessa 
Kärkölässä Korvenkylän ja Myllykylän alueilla. Tutkielmassa on vertailtu isonjaon ai-
kaisia, 1950-luvun, 1970-luvun ja 2000-luvun nimitietoja toisiinsa ja selvitetty, ovatko 
nimet säilyneet vai kadonneet tai ovatko ne muuttuneet. Lisäksi on pyritty löytämään 
syitä, jotka aiheuttavat nimien katoamista. Tutkielmassa on selvitelty myös rinnakkais-
muotojen vaihtelua, nimien vaihtumista ja eri aikana käytössä olleita nimien perusosia. 
Nimet on jaoteltu paikan lajin mukaan artefaktien, viljelysten, maasto- ja vesistöpaikko-
jen nimiin. Asumusten nimet on rajattu pois tästä tutkimuksesta. 

Isonjaon aikaisista nimistä ovat parhaimmin säilyneet vesistönimet, joista puolet 
on säilynyt. Maastonimistä on säilynyt 13,6 %. Huonoimmin ovat säilyneet viljelysni-
met (9,9 %) ja artefaktit, joita isonjaon aineistossa oli vain muutama. 1970-luvun nimis-
tä parhaimmin ovat säilyneet maastonimet (68,1 %). Vesistönimistä on säilynyt 52,9 %, 
viljelysnimistä 42,6 % ja siltojen ja tienosien nimistä 42 %.  

Paikannimen säilyminen edellyttää sitä, että nimen yksilöimästä paikasta on tarve 
puhua. Maiseman riittävä hahmottaminen onnistuu yhä harvempien nimien avulla, sillä 
liikkuminen ympäristössä on vähäisempää. Viljelysten nimistä on tarpeettomina kadon-
nut pienten peltojen nimiä, kun peltolohkoja on yhdistetty yhä suuremmiksi. 

Säilymiseen vaikuttaa myös nimen tunnettuus eli käyttäjäpiirin laajuus. Jos nimel-
lä on vähän käyttäjiä, se katoaa helpommin kuin sellainen nimi, joka tunnetaan laajalti. 
Nimet siirtyvät vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille vaihtelevasti. Mikrotoponyymit 
eli pienen käyttäjäpiirin nimet katoavat, jos traditio katkeaa sukupolven vaihtumisen 
myötä. 

Nimen säilymisen kannalta tärkeintä on nimen tarkoitteen säilyminen. Paikassa 
tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös nimeen. Niityn muuttuminen pelloksi muuttaa 
myös nimen perusosan. Pellon metsittymisen myötä nimi voi kadota kokonaan. Nimiä 
katoaa myös, kun ne vaihtuvat uusiin. Kun nimi ei enää kuvaa tarkoitettaan riittävän 
hyvin, sen rinnalle voidaan muodostaa uusi nimi, rinnakkaisnimi. Rinnakkaisnimet voi-
vat olla käytössä yhtä aikaa, kunnes vanha nimi katoaa.   

 
Asiasanat: nimistöntutkimus, paikannimet, sosio-onomastiikka, säilynyt, muuttu-

nut ja kadonnut nimi, rinnakkaismuotojen vaihtelu 
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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimusaihe ja taustaa 

 

Tutkimusaiheeni on paikannimien säilyminen, muuttuminen, katoaminen ja vaihtumi-

nen etelähämäläisen Kärkölän kahdessa kylässä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan osaa 

Korvenkylän ja Myllykylän paikannimistöstä. Olen syntyperäinen kärköläläinen ja valit-

sin tutkimusalueeksi juuri Korvenkylän ja Myllykylän siksi, että mieheni perhe on ko-

toisin sieltä, joten alue on minulle tuttu ja sen paikannimistön tutkiminen vaikutti kiin-

nostavalta. 

Tutkimukseni kuuluu sosio-onomastisen tutkimuksen alaan ja se keskittyy pai-

kannimien säilymisen ja muuttumisen selvittämiseen. Säilymis- ja muuttumistutkimuk-

sen perusteos on tällä hetkellä Terhi Ainialan väitöskirja ”Muuttuva paikannimistö” 

(1997), jossa selvitetään Ristiinan Närhilän ja Asikkalan Kurhilan paikannimien säily-

mistä ja muuttumista. Suuri osa kylien paikannimistä on kadonnut. Ainialan (1997: 239) 

mukaan paikannimien katoamisen on yleensä aiheuttanut elintapojen ja elinympäristön 

muuttuminen. Väitöskirja on jatkoa Ainialan pro gradu -tutkielmalle (1991) ja lisensiaa-

tintyölle (1994), joissa käsitellään samaa aihetta. Ainialan artikkelissa ”Paikannimistön 

muuttuminen” (2000) on tarkasteltu yhdeksän eri kylän paikannimistön muuttumista. 

Ritva Liisa Pitkänen on tutkinut Laitilan Untamalan viljelysnimistön säilymistä ja hä-

viämistä (1987) ja Saulo Kepsu (1990) Valkealan Kepsun kylän nimisysteemiä. Kepsu 

on tarkastellut kylän kaikkien paikannimien säilymistä viime vuosikymmenien aikana.  

Nimistön säilymistä ja muuttumista on tutkittu enemmän vasta 1990-luvulla, sillä 

perinteinen nimistöntutkimus on keskittynyt lähinnä nimien etymologioihin ja rakenne-

analyyseihin. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sekä Helsingin ja Tampereen yli-

opistojen suomen kielen laitosten yhteistyönä syntyi vuonna 1994 tutkimushanke ”Pai-

kannimistön muuttuminen”, jonka tavoitteena oli selvittää paikannimistön muuttumista 

viime vuosikymmeninä. Hanke koostui osatutkimuksista, joista suurimman osan tekivät 

suomen kielen opiskelijat laatiessaan pro gradu –tutkielmiaan.  Pro gradu -tutkimuksia 

aiheesta ovat tehneet ainakin Taina Kempe (1998), Päivi Luukkonen (1997), Tuula 
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Niemi (1998), Tuulikki Paananen-Kurikkala (1995), Minna Saloranta (1997) ja Ulriikka 

Tiitola (1992). 

Tutkimusten mukaan nimien säilymiseen vaikuttavat mm. nimen tarkoitteen tun-

nettuus, merkittävyys ja säilyminen. Lisäksi kielenkäyttäjillä tulee olla tarve puhua ni-

men tarkoittamasta paikasta. Perinteisessä maatalousyhteisössä ihmisten on täytynyt 

puhua paljon paikoista, jotka ovat työnteon kannalta tärkeitä. Tutkimusten mukaan osa 

viljelysnimistä on kadonnut siksi, että viljelyksistä ei ole tarvetta puhua siten, että ne 

paikannetaan tarkoin. 

 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tavoitteenani on selvittää, missä määrin, miten ja miksi paikannimistö on tutkimusalu-

eella muuttunut viime vuosikymmenien kuluessa. Tutkimuksessani tarkastelen myös 

vanhemmista asiakirjoista kerättyjen paikannimien säilymistä. 

Pyrin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Kuinka suuri osa nimistä on 

säilynyt samanasuisena tai muuttuneena? Millaisia muutoksia niissä on tapahtunut? 

Kuinka suuri osa nimistä on kadonnut kokonaan? Kuinka suuri osa nimistä on vaihtunut 

toiseksi nimeksi? Mistä syistä nimet ovat kadonneet tai vaihtuneet?  

Lisäksi tarkastelen sitä, millaisia pääosia nimillä on, sekä selvitän joidenkin ni-

missä esiintyvien, lähinnä murteellisten, sanojen merkityksiä. 

 

 

1.3. Keskeisimmät käsitteet 

 

Terhi Ainiala on määritellyt kirjassaan Muuttuva paikannimistö (1997) nimistöntutki-

mukseen liittyviä käsitteitä. Lähtökohtana hän pitää sitä, että nimeä voi pitää säilyneenä 

tai muuttuneena vain silloin, kun se on jatkuvasti tarkoittanut yhtä ja samaa paikkaa. 

Paikannimi on yksitarkoitteinen eli monoreferentiaalinen, eikä voi tarkoittaa eri 

paikkaa kuin joskus aiemmin. Tällöin kyseessä olisi eri nimi. Jotta paikka olisi sama, on 

sen oltava maantieteellisesti sama. Metsäalueiden suureneminen, suon pienentyminen 
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tai vastaavanlaiset hitaat ja luonnolliset paikkojen muutokset eivät kuitenkaan tee pai-

kasta eri paikkaa, vaan paikan voidaan ajatella pysyvän samana. (Ainiala 1997: 23.) 

Paikassa voi tapahtua myös muutoksia, jotka muuttavat sen lajia. Pelto voi metsit-

tyä tai suoalueesta tehdään viljelysmaata. Jos paikasta käytetään koko ajan samaa nimeä, 

eikä sitä nimetä uudelleen, voidaan nimen katsoa säilyneen. (Ainiala 1997:23.) 

Yksitarkoitteisuudesta ei ole aina oltu samaa mieltä. On ajateltu, että lähekkäin si-

jaitsevat koivikkoinen niemi Koivuniemi ja talo nimeltään Koivuniemi olisivat yksi ja 

sama nimi, jonka tarkoite on laajentunut. Ainialan (1997: 23) mukaan kyseessä on kaksi 

eri nimeä. Eero Kiviniemi (1975: 48) käyttää tällaisesta kosketusassosiaatioon perustu-

vasta ilmauksesta nimitystä metonyyminen siirrynnäinen. 

Säilyneitä ovat nimet, joiden asuissa ei ole tapahtunut mitään kielellisiä muutok-

sia. Nimissä ilmenevää murteen vähittäistä muuttumista ei kuitenkaan tarvitse pitää ni-

men muuttumisena. Myöskään eri lähteisiin kirjattuja asuja, joiden erot johtuvat vakiin-

tumattomasta oftografiasta tai kirjoitusvirheestä, ei pidetä osoituksena muuttumisesta. 

Muuttuneita nimiä ovat siis sellaiset, joiden asussa on tapahtunut jokin kielellinen 

muutos, joka ei yksinomaan johdu murteen muuttumisesta. Muutokset voivat olla raken-

teellisia tai äänteellisiä. (Ainiala 1997: 24.) 

Ainialan mukaan nimi on kadonnut, jos se ei ole enää aktiivisessa käytössä. Nimi 

voidaan kyllä muistaa, mutta jos sitä ei käytetä, se on kadonnut. Myös jos nimen tarkoite 

on hävinnyt, täytyy nimeäkin Ainialan mukaan pitää kadonneena, vaikka siitä vielä sa-

tunnaisesti puhuttaisiinkin. Kadonnut nimi ei ole hänen mielestään yksiselitteinen, vaan 

muodostaa käsitteellisesti jatkumon. Toisaalta on nimiä, jotka ovat täysin kadonneet ja 

joita kukaan ei edes muista. Toisaalta on nimiä, jotka moni muistaa, mutta ei käytä ak-

tiivisesti. Nimi myös katoaa helposti, jos sen käyttäjäpiiri on pieni. (Ainiala 1997: 24-

25.) 

Ainialan määritelmä on sikäli ongelmallinen, että nimeä ei mielestäni voi nimittää 

kadonneeksi, jos sitä yhä käytetään. Tiitola (1992:79) on käyttänyt nimitystä katoava 

nimi sellaisista nimistä, jotka vain yksi henkilö osaa. Nimitys on mielestäni käyttökel-

poinen, sillä mikrotoponyymit voivat kadota viimeisen käyttäjänsä mukana, mutta ne 

ovat olemassa niin kauan kuin käyttäjäkin, eivätkä siis ole kadonneita. Nimi voi kuiten-

kin vähitellen kadota, jos tarkoite häviää, vaikka sillä olisi useampi käyttäjä. Mielestäni 
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paikannimi, jonka tarkoite on hävinnyt, mutta josta edelleen puhutaan, on myös katoava 

nimi. Tällaisia nimiä ovat erityisesti kulttuurinimet. Jos rakennus häviää tulipalossa, 

myös nimi katoaa Ainialan määritelmän mukaisesti. Nimi kuitenkin elää vielä puheessa, 

joten se ei voi olla kadonnut, vaan sitä voidaan nimittää katoavaksi nimeksi.  

Tarve puhua hävinneestä tarkoitteesta loppuu vähitellen. Se voi viedä kuukausia 

tai useita vuosia. Kun nimeä ei enää tarvita, se on kadonnut nimi. Kadonnut nimi on 

sellainen, jota kukaan ei käytä. Jos paikan tarkoite on hävinnyt, voi nimi yhä olla käy-

tössä, eikä siis ole kadonnut. 

Vaihtunut nimi on aina eri nimi kuin samasta paikasta aiemmin käytetty nimi. 

Usein vanha ja uusi nimi ovat käytössä jonkin aikaa rinnakkain. Tällöin ovat kyseessä 

rinnakkaisnimet, esimerkiksi Hirsmäki - Huhtimonmäki. Rinnakkaismuotoja ovat 

taas saman nimen eri muodot, joilla on ainoastaan fonologisia tai morfologisia eroja, 

kuten Heraoja – Heroja. Ero voi olla myös leksikaalinen, kuten Juurikas - Juurikkaan-

pelto.  Ainiala kiteyttää rinnakkaismuotoisuuden määritelmän seuraavasti: ”Saman ni-

men rinnakkaismuotoja ovat ne samatarkoitteiset ilmaukset, joissa erityispiirrettä ilmai-

sevaan nimenosaan sisältyy sama tai (lähes) samamerkityksinen lekseemi.”  

Ainiala ei pidä vaihtuneina sellaisia nimiä, joiden ajallinen välimatka on suuri. 

Esimerkkinä hän mainitsee isonjaon aikaiset viljelysnimet, joista tiedetään, että jok-

seenkin samasta paikasta käytetään nykyisin toista nimeä. Hänen mielestään samasta 

paikasta on todennäköisesti ollut käytössä muitakin nimiä, joten ei voida puhua vaihtu-

misesta, vaan kyseessä ovat kadonnut ja uusi nimi. (Ainiala 1997: 26-29.) 

 

 

1.4. Aineisto 

 

Tutkimuksessani on yhteensä 665 paikannimeä ja se koostuu neljästä eri-ikäisestä pää-

aineistosta. Vanhin aineisto on vuosilta 1834-36. Se on poimittu Isonjaon kartoista ja 

asiakirjoista, joiden kopiot sain Hämeen maanmittaustoimistosta Lahdesta. Seuraava 

aineisto on vuodelta 1951 ja sen keräsi Terttu Rautalin nimestäen Korvenkylän ja Oriha-

ron alueilla. Kolmas aineisto on vuodelta 1970, jolloin Liisa Aarti nimesti Korvenkyläs-
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sä ja Myllykylässä. Näiden aineistojen nimistön keräsin Kotimaisten kielten tutkimus-

keskuksen Nimiarkiston Paikannimikokoelmasta.  

Uusin aineisto on oman keruuni nimistö, johon olen kysellyt paikannimiä haastat-

telemalla pääasiassa Korvenkylässä ja osittain Myllykylän alueella helmi-maaliskuussa 

2000 ja vuonna 2003.   

Pääaineistojen lisäksi poimin kivipyykkien ja järven nimet kartasta, josta näkyy 

isonjaon kartoista puuttuva Karvalan alue. Tämä kartta on maanmittaustoimistosta ja se 

on vuodelta 1902. (Kartta Korvenrannan tilan välijaosta.) 

Aineistojen nimet on järjestetty aakkosjärjestykseen nimilistoiksi. Rinnakkaisissa 

sarakkeissa on esitetty kunkin nimen esiintyminen eriaikaisissa kartoissa tai asiakirjois-

sa. 

Paikannimistö on yleensä jaettu Suomessa kahteen pääryhmään: luontonimiin ja 

kulttuurinimiin (Kiviniemi 1990: 46). Kulttuurinimi on määritelty nimeksi, jolla tarkoi-

tetaan ihmisen luomaa paikkaa. Luontonimi taas tarkoittaa luonnonpaikkaa. (NTT 1974: 

22, 27.) Kulttuurinimiä ovat asutusnimet, artefaktien nimet ja viljelysnimet, kun taas 

vesistö- ja maastonimet ovat luontonimiä.  

Tässä tutkielmassa tarkastelen artefakteja, viljelys-, vesistö- ja maastonimiä. Asu-

tusnimet olen jättänyt tutkimuksesta pois.  Säilymisen kannalta asutusnimiä ei kannata 

tutkia, sillä nimet voivat säilyä vain, jos niiden tarkoitteet säilyvät. Toisaalta uusia nimiä 

syntyy nopeasti uusien asumusten myötä. Asutusten nimet voivat myös vaihtua hyvin 

nopeasti asukkaiden vaihtuessa. 

 

 

1.4.1. Isonjaon aineisto 

 

Isonjaon kartoissa ja asiakirjoissa on 6 artefaktin nimeä, 81 viljelysnimeä, 49 maastoni-

meä ja 8 vesistönimeä. Nimiä on yhteensä 144 kappaletta. Luontonimiä on vähän, koska 

isonjaon asiakirjoissa ei ollut syytä puhua luonnonpaikoista. Useimmat maastonimet 

ovat metsäpalstojen nimiä.  

Isonjaon aineistossa on viljelysnimiä ja maastonimiä, joiden määriteosana on ve-

sistö-, maasto- tai artefaktin nimi. Tällaiset nimet on lisätty vesistö-, maasto- ja artefak-
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tien nimien luetteloihin sellaisenaan, vaikka näiden nimien itsenäisestä olemassaolosta 

ei täyttä varmuutta olekaan. Näin on tehnyt myös Ainiala (1997: 95). Viljelysnimissä on 

useita nimiä, joissa määriteosana on vesistön nimi. Näistä valitsin Petojoen nitun edus-

tamaan Petojokea. Pälingäisjärvenojansuu ja Pälingäisojannitu ovat niittyjen nimiä, 

mutta määriteosassa on järven nimi. Viljelysnimissä esiintyvän Tohinojan su –nimen 

määriteosan tarkoite ei kuulu tutkimusalueeseen.   

Artefakteihin löytyi viisi nimeä viljelysnimien ryhmästä ja yksi maastonimistä. 

Mieholantien pelldo ei kuulu tutkimusalueeseen, mutta olen ottanut sen edustamaan 

alueeseen kuuluvan tien nimeä. Viljelysnimissä on yksi nimi, jolle kirjuri on merkinnyt 

ruotsinkielisen rinnakkaisnimen Rahkian nitu – Rahkia Äng. Maastonimiin kuuluva 

Hirsmäenaro sisältää määriteosan, jossa on toinen maastonimi.  

 Joidenkin pitkien nimien kohdalla voi epäillä niiden aitoutta. Esimerkiksi Il-

linarontaustanmaa ja Mustamännistönkallionsyrjä saattavat olla pikemmin tilapäiseen 

käyttöön, kuin aitoon kielenkäyttöön luotuja. Kaikilla metsäalueilla tai niityillä ei ehkä 

ollut vakiintunutta nimeä, mutta isonjaon asiakirjoihin oli jokaiselle paikalle ilmoitetta-

va nimi. Eero Kiviniemi kutsuu tällaisia virallista käyttöä varten muodostettuja nimiä 

harkinnaisiksi (1975: 50). 

Monia isonjaon aikaisia asiakirjoja oli vaikea lukea, sillä ne on kirjoitettu käsin. 

Myös karttamerkinnät ovat usein epäselviä. Asiaa vaikeuttaa se, että asiakirjoista ja kar-

toista on aina saatavissa vain kopio, mikä tekee lukemisen työläämmäksi. Näiden syiden 

vuoksi en voinut olla varma, onko viljelysnimissä esiintyvä nimi Puckinpelldo vai Puo-

kinpelldo. Maastonimiin kuuluu yksi mäen nimi, jota en saanut selville, mutta lisäsin 

epäselvän tulkintani tutkimukseen mukaan. 

Isonjaon aineiston tutkimusta hankaloitti se, että tutkimusalue ei ole virallinen ky-

lä, vaan koostuu eri kylien osista. Isonjaon kartat ja asiakirjat on laadittu kylittäin, joten 

jouduin etsimään kolmen kylän kartat ja asiakirjat. Näistä täytyi löytää nimenomaan 

tutkimusalueeseen liittyvät asiakirjat ja kartat. Erityisen harmillista oli se, että osa Kor-

venkylän alueesta, joka kuuluu Karvalan eli Suivalan kylään, puuttui isonjaon kartoista 

kokonaan. Löysin alueesta kartan vuodelta 1902, mutta siihen ei liity sellaisia asiakirjo-

ja, joista löytyisi paikannimiä. Karvalan Korvenkylän alue on luultavasti ollut melko 

asumatonta, mutta isonjaon asiakirjoista löytyi jonkin verran paikannimiä, jotka liittyvät 
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puuttuvan kartan alueeseen. Otin niistä tutkimukseen mukaan vain ne nimet, joiden tie-

sin varmasti kuuluvan tutkimusalueeseen. Tämä täytyy ottaa huomioon tutkimustuloksia 

tarkasteltaessa isonjaon aineiston suhteen, sillä kadonneiden nimien määrä olisi suu-

rempi, jos kaikki puuttuvan kartan alueeseen kuuluvat nimet olisi saatu mukaan. 

 

 

1.4.2. Vuoden 1951 aineisto 

 

Terttu Rautalin nimesti Karvalan Korvenkylän ja Oriharon alueilla vuonna 1951. Tässä 

aineistossa on 48 paikannimeä, joista 2 on artefaktin nimiä, 22 viljelysnimiä, 16 maas-

tonimiä ja 8 vesistönimiä. Rautalinin nimikokoelmaan ei liittynyt keruukertomusta, jo-

ten minulla ei ole hänen keruustaan mitään taustatietoja. Hän nimesti vain Karvalan 

kylän alueella, joten tämä aineisto kattaa vain osan tutkimusalueesta eikä sitä voi suo-

raan verrata esimerkiksi Liisa Aartin keräämään nimistöön. Rautalinin nimistössä on 

huomiota herättävän vähän artefaktin nimiä. Latoja ja erilaisia rakennuksia on keruu-

aikana ollut paljon, mutta niitä ei ole nimestetty. Nimilipuissa ei myöskään ollut alueen 

suuren joen, Teurojoen, nimeä, joten olen ottanut nimen aineistoon Rautalinin käyttä-

mästä kartasta, missä se on muodossa Teuroonjoki. Rinnakkaisnimiä aineistossa ovat 

Pikkusuo - Multasuo sekä Oriharon järvi – Pällinkään järvi -  Pälinkäisten järvi.  

 

 

1.4.3. Vuoden 1970 aineisto 

 

Tämän aineiston nimistön on kerännyt Liisa Aarti vuonna 1970. Hän keräsi nimiä Iso-

Sattialan, Kärkölän ja Karvalan kylien alueilla. Hänen nimikokoelmassaan on nimiä 

koko tutkimusalueeltani. Aartin kokoelmasta keräsin 27 artefaktin nimeä, 68 viljelysni-

meä, 69 maastonimeä ja 17 vesistönimeä. Nimiä on yhteensä 181. Rinnakkaisnimiä ovat 

Heroja – Lähdeoja, Oriharonjärvi – Pälinkäisten järvi, Pikkusuo – Multasuo, Navetan-

taus – Passilanniitty, Nälkäsuo – Pitkät tuhannet, Riihimäki – Riihäyräs ja Hakametsä – 

Koivistonhaka. 
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1.4.4. 2000-luvun aineisto 

 

2000-luvun aineistossa on yhteensä 285 nimeä. Näistä on 72 artefaktin nimiä, 106 vilje-

lysnimiä, 93 maastonimiä ja 14 vesistönimiä. Olen kerännyt itse tutkimusalueen nimis-

töä vuosina 2000 ja 2003. Haastattelin 21:tä Korvenkylän ja Myllykylän asukasta. Etsin 

nimiarkistosta vuosien 1951 ja 1970 kokoelmat ja tein niistä nimilistat. Kyselin infor-

manteilta oman tilan, naapureiden ja lähialueiden nimistöä ja kirjasin talteen kaikki hei-

dän kertomansa paikannimet. Lisäksi tiedustelin nimilistojen avulla, tiesivätkö he niitä 

nimiä, jotka olin etsinyt nimiarkiston kokoelmista.  Tämän jälkeen poimin isonjaon ai-

neiston asiakirjoista ja kartoista.  Kyselin puhelimitse muutamilta infomanteilta isonjaon 

aikaisien nimien tuntemusta. 

Nimiä kerätessäni pohdin, pitäisikö nimet kirjoittaa murteellisessa vai yleiskieli-

sessä muodossa. Yleensä päädyin yleiskieliseen muotoon, mutta joissakin sanoissa mur-

teellinen muoto oli niin vahva, että se oli hyväksyttävä.  

Aineiston rinnakkaisnimiä ovat Halkarontie – Laihontie – Uotilantie, Huhtimon-

mäki – Hirsmäki, Kivipyykinmäki – Rajanmäki, Korventie – Tampsintie, Myllykyläntie – 

Mieholantie, Salosentie – Alesjoentie, Mellunkulma – Pellonkulma, Etusuo - Korvenra-

japelto, Kaivopelto – Talontaus, Suo – Pappilanniitty ja Särkkämäki – Liikosenmäki. 

 

 

1.4.5. Muut aineistot 

 

Vuoden 1902 kartasta on poimittu kaksi rinnakkaista vesistönimeä, Oriharojärvi ja Päl-

lingäistenjärvi. Samasta kartasta on artefakteihin otettu Jokivars pyykki, Jouskiven 

pyykki ja Wikinsillan pyykki. Teurojoen rinnakkaismuodot ovat nimiarkistoon keränneet 

Eila Hämäläinen vuonna 1962 ja Raila Kanerva vuonna 1971. Vanhempi muoto on Teu-

ronjoki ja uudempi Teurojoki. 

 

 

 

 



 9 

  
 

1.5. Tutkimusmenetelmä 

 

Aineistot esitellään tutkimuksessani paikan lajin mukaisissa ryhmissä: 

1. artefaktien nimet 

2. viljelysnimet 

3. maastonimet 

4. vesistönimet 

Esittelen nimet aakkosjärjestyksessä nimilistoissa, joissa on neljä aikatasoa rin-

nakkain. Jos nimi ei aikatasolta toiselle siirryttäessä kuulu enää samaan nimiryhmään, se 

käsitellään sen lajin mukaisena, mikä se on kunakin aikana ollut. Esimerkiksi jos metsä 

on raivattu pelloksi, sen nimi on edellisellä aikatasolla maastonimien ja seuraavalla ta-

solla viljelysnimien ryhmässä. Tällaiset nimet on merkitty listaan lihavoituna (Jurickan-

korpi on maastonimi, mutta Juurikas ja Juurikkaanpelto ovat viljelysnimiä.) 

Lihavointia käytetään myös kertomaan siitä, että nimeä on käytetty toisenlajisesta 

paikasta kuin muita saman luettelon nimiä. Artefaktien ja luontonimien ryhmissä on 

isonjaon sarakkeessa lihavoituna nimiä, joiden määriteosa sisältää näihin ryhmiin kuu-

luvan nimen (esimerkiksi Talvitie vuosien 1834-36 asiakirjoissa vain viljelysnimessä 

Talvitien pelldo). Tällaisen määriteosan sisältävän nimen olen merkinnyt siihen nimilis-

taan, johon se perusosan mukaan kuuluu (Talvitien pelldo viljelysnimien listaan) sekä 

lihavoituna siihen listaan, johon sen määriteosa viittaa (Talvitien pelldo artefakteihin). 

Nimilistoissa on nimen perässä sulkeisiin merkittynä lyhenne, josta selviää paikan 

tarkoitteen laji. Lyhenne on merkitty vain silloin, jos laji ei näy nimen perusosasta tai jos 

se on eri kuin perusosan ilmaisema. Listoissa käytetään seuraavia lyhenteitä:  me = met-

sä, mk = maankohouma, ml = maanlaskeuma, ni = niitty ja  pe = pelto. 

Jos nimi on vaihtunut, paikasta käytetty uusi nimi on merkitty listaan kursiivilla. 

Kadonneet nimet on merkitty ¤ -merkillä. Katoaviksi luokiteltujen nimien ympärillä on 

sulkeet (Kirkkotienmutka).  

Tietystä kokoelmasta säilymislaskelmia tehdessäni olen pitänyt kunkin aineiston 

niminä vain niitä nimiä, jotka todella esiintyvät kyseisessä kokoelmassa tai asiakirjassa. 

Mukaan ei siis ole laskettu niitä aineistosta puuttuvia nimiä, jotka näyttävät myöhempi-

en tietojen perusteella olleen aineiston laatimishetkellä käytössä. Tutkimuksessani tar-
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kastelen ainoastaan asiakirjoissa, kartoissa ja kokoelmissa olevien nimien säilymistä. 

Laskiessani, kuinka hyvin tietyn aineiston nimet ovat säilyneet myöhemmille ajanjak-

soille, olen laskenut nimen säilyneeksi aina silloin, kun se on ollut olemassa, vaikka se 

puuttuisi myöhemmän ajanjakson aineistosta. Jos nimi esiintyy isonjaon kokoelmassa ja 

2000-luvun kokoelmassa, sen on täytynyt olla olemassa myös vuonna 1970. (Näin on 

menetellyt myös Ainiala 1997: 97-98.) 

 

 

1.6. Tutkimusalue 

 

1.6.1. Kärkölän, Korvenkylän ja Myllykylän sijainti ja maisema 

 

Kärkölä sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa Lahden ja Riihimäen puolivälissä. Naa-

purikuntia ovat Hämeenlinna, Hausjärvi, Mäntsälä, Orimattila, Hollola ja Hämeenkoski. 

Asukkaita kunnassa on noin 4800. Kunnan pinta-ala on 259,36 km2, josta vesistöä on 

2,78 km2. (Kärkölän kunta). 

 

 
                             © MML, 2012 

KARTTA 1. Kärkölän sijainti. 
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Kunnan pohjoisosan halki kulkeva Suur-Salpausselän harjanne on Kärkölän koh-

dalla melko epäyhtenäinen muodostaen pieniä harjuryhmiä ja erillisiä soramäkiä. Tasai-

sempi maasto on pohjaltaan kevyttä savimultamaata, joka soveltuu hyvin kasvinvilje-

lyyn. ja reunamilla virtaa Teurojoki, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. Kylien mai-

semalle ominaisia ovat havu- ja sekametsien peittämät soraharjut sekä savimultapellot. 

Kunnan eteläosassa soraharjut ovat pienempiä, suoalueita on enemmän ja peruskallio 

ulottuu useissa kohdin maan pintaan muodostaen kohoumia. (Tuominen 1963: 185.) 

Salpausselkä toimii vedenjakajana siten, että kunnan pohjois- ja länsiosan halki 

virtaava Teurojoki kuuluu Kokemäenjoen vesistöön, mutta itäosassa oleva Äväntijoki 

yhtyy Porvoonjokeen. Kärkölän suurin järvi on Valkjärvi, mutta sen pinta-ala on vain 

1,5 km2.  Pienempiä järviä ovat Oriharonjärvi ja Hähkäjärvi. (Tuominen 1963: 185.) 

Tutkimuksen kohteina ovat Pohjois-Kärkölässä, Hämeenkosken rajalla sijaitsevat 

Korvenkylä ja Myllykylä. Myllykylästä tutkimusalueeseen kuuluu vain länsiosa. Kor-

venkylä ja Myllykylä eivät ole virallisia kyliä, vaan nimitykset ovat kehittyneet asutuk-

sen keskittymisen myötä. Nämä epäviralliset kylät sijaitsevat Iso-Sattialan, Karvalan ja 

Kärkölän kylien mailla. Kylät ovat harvaanasuttua maanviljelysaluetta. (Liite.) 

Kylän nimi Korvenkylä on säilynyt Terttu Rautalinin keruun ajoista 1950-luvulta 

muuttumattomana, mutta hän mainitsee nimilipussa, että asiakirjoissa ja kartoissa on 

usein Korpikylä.  Viereinen kylä, Myllykylä, on saanut nimensä Teurojoessa sijainnei-

den myllyjen johdosta. 

Tutkimusalue rajautuu itäosissa Myllykyläntiehen, eteläosissa Teurojokeen, län-

nessä Oriharon alueeseen ja pohjoisessa Hämeenkosken rajaan. Alueen pohjoisosa käsit-

tää melko yhtenäisen metsäalueen, joka muodostuu harjuista, kallioista ja suoalueista. 

Alueen itä- ja eteläosat ovat pääosin peltoa tai suota, ja sinne on keskittynyt kylien asu-

tus.  

Kärkölä on vähävetinen kunta: vesialueita on vain yksi prosentti pinta-alasta. Teu-

rojoen lisäksi tutkimusalueella ei ole mainittavia vesistöjä. Oriharonjärvi ei varsinaisesti 

kuulu tutkimusalueeseen, mutta on otettu tutkimukseen mukaan, sillä nimellä on yhte-

yksiä tutkimusalueen nimistöön.  
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1.6.2. Historia 

 

Kärkölän vaiheista ei ole kirjoitettu omaa historiateosta, joten kunnan menneisyydestä 

kertova tieto on etsittävä eri lähteistä. Pienimuotoisia paikallishistoriikkeja on jonkin 

verran kirjoitettu, mutta niitä ei voitane pitää tieteellisinä lähteinä. Paremman lähdema-

teriaalin puuttuessa olen kuitenkin ottanut mukaan lähteikseni myös edellä mainitun 

kaltaisia teoksia, sillä ne valottavat Kärkölän tai erityisesti tutkimusalueeni historiaa. 

Näihin tietoihin on kuitenkin suhtauduttava varauksella. 

Kärkölän alueelta on löytynyt vain vähän kivikautisia esineitä. Erkki Sallilan mu-

kaan Porvooseen johtavan Mertien ja Teurojoen vaikutusalueilta on rekisteröity 28 esi-

nelöytöä. Pronssikaudelta ei löytöjä ole, joten alue on ollut kauan asumattomana. (Salli-

la 2005: 10.) 

Kärkölän ensimmäisten asukkaiden oletetaan tulleen uudisraivaajina Vesijärven 

rannoilta 1200-luvulla. Aluksi asutusta syntyi kunnan pohjoisosaan, Maavehmaalle, 

Kärkölään ja Iso-Sattialaan. Asutus levisi etelään päin Porvooseen johtavan kauppatien 

sekä Teurojoen varrelle 1300-luvun lopulla, joten Myllykylän ja Korvenkylän alueella 

on ollut asutusta ainakin 600 vuotta. (Toimi Tuominen 1963: 185.)   

Vilho Niitemaan mukaan paikannimistön avulla voidaan täydentää arkeologian 

luomaa kuvaa varhaisimman vakinaisen asutuksen kehittymisestä. Sääksmäen- Hattulan 

alueelta on Lammin Hämeenkosken seuduille muuttanut asukkaita Sattelan ja Tenhiälän 

kylänimistä päätellen (Kärkölässä Iso-Sattiala ja Vähä-Sattiala, Hollolassa Tenhiälä) 

(1955: 236-238). 

”Asutuksen leviäminen nykyisen Kärkölän alueella – lukuun ottamatta uudella-

ajalla asutettua Lappilaa, joka keskiajalla oli Vanajan perukkaa – oli riippuvainen Hollo-

lasta Porvoon seudulle johtavasta, ikivanhasta tiestä. Maavehmaata lukuun ottamatta sen 

kaikki kylät näet sijaitsivat tämän tien varrella. Sen Pellinginmaan-Hirvijärven linjan 

pohjoispuolella sijaitsevista kylistä ovat kaiken todennäköisyyden mukaan Maavehmas, 

Iso-Sattiala ja Kärkölä vanhimmat. Lähteissä ne mainitaan varhaisimmin vuoden 1400 

tienoilla, kun taas Vähä-Sattiala, Hevonoja ja Karvala eli Suivala esiintyvät vasta v. 

1450.” (Niitemaa 1955: 349.) 
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Vuoden 1539 maakirjan mukaan Iso-Sattialassa oli 16 taloa, Maavehmaalla 13, 

Kärkölässä 9, Vähä-Sattialassa 4, Hevonojalla 2 ja Karvalassa 2 (Niitemaa 1955: 349). 

Tuomisen mukaan Kärkölän kunta on ollut osa Suur-Hollolan hallintopitäjää. 

Suur-Hollolan alue oli laaja ja se jaettiin viimeistään 1300-luvulla pienemmiksi hallin-

topitäjiksi, joista läntisin oli Tennilän hallintopitäjä. Nykyinen Kärkölän kunta, Lappilaa 

lukuun ottamatta, kuului Tennilään 1600-luvulle asti. Kappeliseurakuntien muodosta-

minen loi pohjan nykyiselle Kärkölän kunnalle. Kappeli sijoitettiin vuonna 1711 Kärkö-

län kylään, josta tuli kappeliseurakunnan ja myöhemmin myös vuonna 1865 perustetun 

kunnan nimi. (Vilho Niitemaa 1955: 345-349; Kauko Perttilä 1963: 189; Toimi Tuomi-

nen 1963: 186-188.) 

Kärkölä kuului Hämeen lääniin vuoden 1634 läänijaosta vuoteen 1997 asti, jolloin 

lääniuudistuksessa siitä tuli osa Etelä-Suomen lääniä. Suurläänit lakkautettiin vuonna 

2010. (Kärkölä – Wikipedia.) 

 

 

1.6.2.1. Kärkölän väestökehitys 

 

Kärkölän asutuksen kehittymiselle tärkein tie on pohjois-eteläsuuntainen Meritie, Mer-

tie. Hämäläisille tärkeä kauppatavara turkikset, ovat kulkeneet Yliseltä Viipurintieltä 

Kärkölän halki Mäntsälään ja Porvooseen. Niitemaan mukaan Hollolan Sairakkalasta 

Vanhakokkotie yhdistyi Hollolan Hälvälässä Yliseen Viipurintiehen vuodelta 1460 tun-

netun Maavehmaan Koivuisensillan kautta. Kärkölästä tunnetaan vuodelta 1486 Martti-

lan ja Uudenkylän välillä oleva Pitkäsilta (Niitemaa 1955: 219). Tie oli ainoa yhteys 

Hämeenlinnasta Porvooseen vuoteen 1778 asti. Mertien varteen rakentuivat alueen pää-

kylä Iso-Sattiala sekä Vähä-Sattiala, Karvala, Hevonoja, Uusikylä, Marttila ja Hongisto. 

(Sallila 2005: 12.) 

Toinen voimakkaasti Kärkölän kehittymiseen vaikuttanut yhteys on Riihimäeltä 

Pietariin rakennettu rautatie, jota rakennettiin pahojen katovuosien 1865-1867 aikana. 

Kärkölän alueelle syntyivät Lappilan ja Järvelän asemat, joihin keskittyi runsaasti asu-

tusta. Erityisesti Järvelästä tuli vuosisadan vaihteeseen mennessä vilkasliikenteinen 

asema. (Tuominen 1963: 186.) Nykyisin Järvelä on Kärkölän kunnan keskuspaikka. 



 14 

  
 

Sodassa luovutettujen alueiden siirtoväki, rintamamiehet ja sodassa kaatuneiden 

omaiset oli asutettava nopeasti jatkosodan jälkeen. Siirtoväkeä asettui Hämeen läänin 

alueelle eniten, yli 73 800 asukasta, kun heitä oli kaikkiaan noin 430 000 (Karjalan liitto 

ry). Kärkölän siirtoväen määristä on eri lähteissä erilaisia tietoja. Ari Mesivaaran (2009: 

277) mukaan Kärkölään tuli noin 1600 uutta asukasta, mutta Silvo Hietasen (1986: 110) 

mukaan siirtoväkeä oli Kärkölässä 1191 henkeä vuonna 1948. Uuden maanhankintalain 

nojalla muodostettiin 281 tilaa, tonttia tai aluetta. Peltoa siirtoväki raivasi 270 hehtaaria 

ja uusia rakennuksia he rakensivat 362 kappaletta (Mesivaara 2009: 277). 

 

 TAULUKKO 1. Kärkölän väkiluvun kehitys vuosina 1870-1980  

(Eino Jutikkala 1969: 67 ja Pertti Haapala 1986: 50.) 

vuosi väkiluku 

1870 2918 

1880 3266 

1890 3842 

1900 4500 

1910 4565 

1920 4334 

1930 4110 

1940 4553 

1945 4826 

1950 6165 

1960 5748 

1970 5046 

1975 4932 

1980 5051 

 

Taulukosta 1 voidaan todeta, että Kärkölän väkimäärä on ollut suurimmillaan 

1950-luvulla ja laskenut vähitellen nykyiseen noin 4800:an asukkaaseen. 
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1.6.2.2. Korvenkylän ja Myllykylän historiasta 

 

Kotiseutunsa historiaa harrastuksena tutkineen Jorma Inkisen mukaan Korvenkylän alu-

eesta on kirjallisia mainintoja 1400-luvulta, jolloin alueen nimi oli Pellinginmaa, ja se 

sijaitsi Vanajan ja Hollolan rajalla (Inkinen 2000). 

Inkisen mukaan nykyisen Korvenkylän alueella ei ole ollut itsenäisiä tiloja ennen 

vuotta 1895. Alueella on asunut ja viljellyt torppareita, joita olivat Ali-Karkelo, Ali-

Oriharo, Arola, Jousela, Koukkula, Syrjälä, Yli-Karkelo ja Yli-Oriharo. Näistä ainakin 

Arola, Koukkula ja Syrjälä esiintyvät myös isonjaon kartoissa. Huovilan kartanon omis-

taja Carl Collin myi vuonna 1900 koko Suivalan eli Karvalan alueen lähinnä entisille 

torppareille. Näistä muodostui seitsemän tilaa. (Inkinen 2000.) 

Korvenkylässä oli oma koulu vuosina 1919-1968. Sitä kävivät myös Myllykylän 

lapset. Taulukossa 2 Korven koulun oppilasmäärät vuosilta 1920-1968 kuvaavat alueen 

väestökehitystä. Koulussa on lapsia ollut eniten 1940- ja 1950-luvuilla, joten alueen 

väestömäärä on ollut tuolloin runsaimmillaan. Koululaisten määrään vaikuttivat osaltaan 

suuret ikäluokat sekä siirtokarjalaisten muutto alueelle. 

 

TAULUKKO 2. Korven koulun oppilasmäärät vuosina 1920-1968.  

(Antti Mattila 2006: 73). 

vuosi koululaisten määrä 

1920 27 

1925 27 

1930 45 

1935 39 

1940 53 

1945 52 

1950 63 

1955 55 

1960 49 

1965 18 

1968 20 
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Myllykylän puolella ainoa itsenäinen tila oli isonjaon aikaan Mylly-Teppola. Ison-

jaon karttaan on merkitty seuraavat torpat: Hirvikallio, Jokela, Kuopanummi, Lotila ja 

Mäkilä. Nimensä mukaisesti Myllykylä on kasvanut Teurojoen yhteydessä sijaitsevien 

myllyjen ympärille. Kuninkaan kartastossa on Myllykylä merkitty ruotsiksi Torp. Qvar-

nar (myllärin torppa), joten paikalla on ollut mylly jo ainakin 1700-luvun lopulla (Ala-

nen – Kepsu 1989: 175.) 

 

 

1.6.2.3. Maanviljely 

 

Asutuksen lisääntyessä oli keskiajalla maanomistusoloissa alkanut ilmetä epäkohtia, 

jotka vaativat lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Kylien kantatalojen jakautuessa yhä uu-

siksi olivat myös kylien vanhat viljelysmaat pahasti pirstoutuneet. Kun uudisviljelyksiä-

kin oli tehty ilman yhtenäistä suunnitelmaa, tulos oli sekava. Kymmeniä tai jopa satoja 

eri viljelijöille kuuluvia peltotilkkuja oli sikin sokin kylien viljelysmailla. (Kuusi 1980: 

191.) 

Luukon mukaan epäkohtien poistamiseksi Ruotsin keskiaikaisessa maanlaissa 

säädettiin, että yhteisissä kylänvainioissa olevat pellot oli jaettava talojen kesken vero-

lukujen osoittamassa suhteessa (1957: 416). 

”Kullekin talolle määrättiin ns. kylänosuus, jonka mukaan sitä verotettiin ja josta 

sen peltoalan suuruus riippui. Eri talojen pelto-omistus palautettiin uusissa jaoissa aina 

siihen keskinäiseen suhteeseen, joka oli vallinnut joskus aikaisemmin verotusta järjes-

tettäessä. Tällaiselle periaatteelle rakentui ns. oikea ruotsalainen jako eli sarkajako. Sar-

kajako tapahtui siten, että talonpojat itse mittasivat määrätyn pituisella tangolla kylän 

pelloista jokaiselle talolle omat sarat, joiden leveyden määräsi talon kylänosuus eli vero-

luku.” (Luukko 1957: 416.) 

”Maanviljelyksessä sarkajaosta oli seurauksena vainiopakko. Samassa vainiossa 

sarkoja omistavien talojen oli suoritettava muokkaus-, kylvö-, leikkuu- ja korjuutyöt 

samanaikaisesti, jotta olisi vältytty sotkemasta toisten sarkoja ja jotta karja olisi syksyllä 

määräpäivänä voitu laskea sänkipellolle. Kaksivuotisen viljelysjärjestelmän vallitessa 
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tuli säännöksi, että miltei jokaisen kylän pellot olivat kahdessa suuressa, piiriaidan ym-

päröimässä vainiossa, joita ilmansuuntien mukaan nimitettiin milloin Etelä- ja Pohjois-, 

milloin Länsi- ja Itävainioiksi.” (Luukko 1957: 427.) 

Luukon mukaan vallitseva viljelysjärjestelmä koko Hämeessä oli kaksivuorovilje-

ly. Peltoa pidettiin kesannolla ja kylvettiin vuorovuosina. Yleisimmät viljalajit olivat 

ruis ja ohra (1957: 455-456.) 

Maatalouden ja asutuksen edistämiseksi alettiin Ruotsissa 1700-luvulla suunnitel-

la maanomistuksen järjestelyä, jota nimitetään isoksijaoksi (storskifte). Tarkoituksena 

oli lopettaa peltojen sarkajako ja siihen liittyvä vainiopakko, joka esti vireää talonpoikaa 

uudistamasta viljelyään hänen ollessaan sidoksissa kylän vanhoilliseen enemmistöön. 

Myös laitumet ja metsät tuli jakaa talojen kesken. Jakokunnan tai koko pitäjän yhteisiä 

metsiä hakattiin tuhlailevasti. Metsien yhteisyys jarrutti myös asutuksen kasvua, koska 

uudistilan tai torpan perustamiseen tarvittiin koko kylän suostumus. (Virrankoski 2001: 

346.) 

Taito Kanervan mukaan isojako lopetti Kärkölässä kaskien polton. Omia metsiä ei 

haluttu polttaa ja metsien merkitys oli alkanut kasvaa. Aloitettiin voimakas uudispelto-

jen raivaus. Savi- ja nummimaiden loputtua raivattiin myös suoalueita viljelyksille. Pel-

toja viljeltiin vielä 1800-luvulla kaksivuorojärjestelmällä. Toinen puoli pelloista oli vil-

jelyksessä ja toinen puoli kesantona. Vuosisadan puolenvälin jälkeen siirryttiin vähitel-

len kolmivuorojärjestelmään. Kärkölässä siirryttiin heinänviljelyyn 1800-luvun loppu-

puolella, kun siihen asti heinä oli hankittu luonnonniityiltä. (Kanerva 1988: 22-23.) 

1930-luvulla kärköläläisillä tiloilla oli jo uudempia työvälineitä, kuten niitto- ja 

haravakoneet sekä isommilla tiloilla elonleikkuukoneet viljan leikkaamiseen. Väkilan-

noitteiden käyttö oli aluillaan ja pitäjästä löytyi myös muutamia traktoreita. (Kanerva 

1988: 23-25.) 

Karjatalous alkoi kehittyä voimallisesti Kärkölässä 1800-luvun lopulla. Huovilan 

kartanon omistaja Carl Collin perusti ensimmäisen meijerin vuonna 1895. Pohjois-

Kärkölän tilalliset perustivat oman meijerin, Ison-Sattialan Meijeriyhtiön, vuonna 1897. 

(Kanerva 1988: 26.) 

Toisen maailmansodan jälkeen maatilatalouden töiden luonnetta muutti erityisesti 

koneellistuminen. Hevonen sai väistyä traktorin tieltä ja sen myötä voitiin käyttää yhä 
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raskaampia ja tehokkaampia työkoneita. Hannu Sinisalon (1986: 169-167) mukaan trak-

torin ohella merkittävimmät uudistukset maataloustekniikassa olivat leikkuupuimurei-

den, koneellisten viljankuivaajien ja lypsykoneiden käyttöönotto. Perinteiset työtavat 

väistyivät. Kärkölä oli Hausjärven kanssa Hämeen läänin koneistunein kunta traktori-

kannan mukaan vuosina 1950 ja 1969 (Sinisalo 1986: 199-203). 

 

 

1.6.3. Murre  

 

Murteensa puolesta Kärkölä lukeutuu kaakkoishämäläiseen murrepiiriin (Kettunen 

1930: 45). Hämäläismurteet ovat olleet vuorovaikutussuhteissa usealla eri suunnalla 

eivätkä siksi muodosta homogeenista ryhmää. Näille murteille on vaikea löytää erityisen 

leimaa-antavaa piirrettä, joka olisi yhteinen vain hämäläismurteille, mutta ei muille mur-

teille. Koko alueen äännerakenteelle on kuitenkin ominaista vaihtelematon tt ts:n vasti-

neena. (Rapola 1969: 116.) Syntyperäisten kärköläläisten puhujien ’metsä’ ääntyy ylei-

sesti mettä. 

Yleiskielen d:n vastineena l, esim. kulottu on Rapolan mukaan esiintynyt kahdella 

alueella, joista toiseen myös Kärkölä kuuluu. Rapola toteaa, että raja-alueilla tuntuu 

muualla hämäläismurteissa yleinen r jatkuvasti valtaavan l:ltä alaa (1969: 118-119). 

Kärkölässä asiaa ei ole tutkittu, mutta vanhempien kärköläläisten mukaan l esiintyy ylei-

semmin Pohjois-Kärkölässä, kun taas r on tavallisempi kunnan eteläosissa. Taito Ka-

nerva on esittänyt syyksi sen, että pohjoispään asukkaat saivat vaikutteita Hollolasta ja 

eteläpään Orimattilasta ja Mäntsälästä (1992: 9). Kanervan päätelmiä tukee se, että Lau-

ri Kettusen Suomen murrekartaston mukaan ’pata’ –sanan genetiivimuoto ääntyy Ori-

mattilassa, Mäntsälässä ja Etelä-Kärkölässä paran, paràn, mutta Hollolassa, Hämeen-

koskella ja Pohjois-Kärkölässä palan (1940: 65).  

Rapolan mukaan hämäläismurteiden alaryhmistä kaakkoishämäläinen sisältää run-

saimmin omia erikoispiirteitä, joista hän mainitsee tyypin punai(n) ja genetiivi min ja 

sin ’minun, sinun’ (1969: 123). Painottoman tavun i-loppuisen diftongin jälkikompo-

nentti on hämäläisalueilla yleensä hävinnyt (1969: 121). Kärkölässäkin kuulee muotoa 
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punanen useammin kuin punain ja tämä onkin Kettusen mukaan Kärkölän alueella val-

litseva muoto (1940: 125). 

Itämurteiden vaikutuksesta kaakkoishämäläisissä murteissa esiintyy loppuheitto-

muotoja, kuten käs, ves, sus, tul ja ol (Kettunen 1930: 48). Näitä piirteitä esiintyy myös 

Kärkölän alueella (1940: 175).  

Kettusen mukaan Kaakkois-Hämeen vanha murre oli jo häviämäisillään ja antoi 

tilaa lännen hämäläismurteille hänen kirjoittaessaan Suomen murteet II –teosta. Tällai-

nen muutos oli lähes täydellisesti jo tapahtunut Kärkölässä, Nastolassa ja Jaalassa. (Ket-

tunen 1930:55.) 

Aineistossa esiintyviä murteellisia nimiä: Hirsmäki, Punanen lato, Ruuttakoppi, 

Virtaskuopanmäki, Hevoshaka, Lyhkäsetsarat, Ojanvarspelto, Leveemäki, Heroja. 

Useimmat metsä –loppuiset nimet ääntyvät usein myös ’mettä’. 
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2.  ARTEFAKTIEN  NIMET 

 

 

Artefakteilla tarkoitetaan rakennelmia tai muunlaisia ihmisten toimesta syntyneitä 

”paikkoja” (Kiviniemi 1990: 37). Artefakteista on luultavasti nimetty eniten teitä ja lato-

ja, sillä niitä on ollut pienilläkin yhteisöillä paljon ja ne on ollut tarpeen yksilöidä. Toi-

sin kuin esimerkiksi navetat, joita yleensä on tilaa kohden vain yksi (Kiviniemi 1990: 

169). Myös tässä tutkimuksessa teitä ja latoja on eniten. 

1950- ja 1970-luvuilla nimestäjät eivät keränneet paljonkaan artefaktien nimiä, 

mikä johtuu tuolloin annetuista nimestysohjeista (Ainiala 1997: 86, 90). Tästä syystä 

aineistojen artefaktien määrät ovat pieniä ja niiden nimien säilymistä on vaikea tutkia. 

Artefaktit voidaan jakaa alaryhmiin, sillä ne ovat hyvin erilaisia. (Myös Kempe 

1998: 71-83 ja  Ainiala 1997: 99-107 ovat jakaneet artefaktien nimet alaryhmiin.)  

Aineiston pienuuden vuoksi lasken ainoastaan siltojen, tienosien ja muiden arte-

faktien nimistä säilymisprosentit. 

 

 

2.1. Latojen, muiden rakennusten ja kaivojen nimet 

 

Isonjaon aineistossa on yksi nimi, jonka perusosana on lato ja yhden viljelysnimen mää-

riteosassa on ladon nimi. Lisäksi on yksi maastonimi, jonka määriteosassa esiintyy ra-

kennuksen nimi: Myllynmäki. Vuoden 1951 aineistoon ei ole tallennettu yhtään raken-

nuksen nimeä. Vuoden 1970 aineistossa on 5 ladon nimeä, 2 varastokopin nimeä ja 1 

viljankuivaajan nimi.  2000-luvun aineistossa on 17 latoa, 2 kaivoa, 1 viljankuivaaja ja 1 

aitta, jonka tarkoite on nykyisin viljankuivaaja. 

       

Seuraavassa luettelossa esitetään latojen, muiden rakennusten ja kaivojen nimet. 
 

       

1834-36   1951  1970  2000-2003 

 

      Aitta  (viljankuivaaja) 
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      Alakaivo 

      Hirvikallionlato 

      Holman lato 

      Illinlato 

      Inkisen lato 

      Inkisen lato 

    Isolato  ¤ 

    Jokilato  ¤ 

      Jokilato 

      Juurikkaanlato 

    Kalliolato  Kalliolato 

      Kalulato 

      Korvenrannan lato 

Lammasladon nitu     ¤ 

Lammaslato      ¤ 

      Lehtimäen lato 

Lähde  ¤ 

      Markkolan lato 

Myllynmäki      ¤ 

      Mäkilato 

      Peltolato 

    Pitkälato  ¤ 

      Puimalato 

      Punanen lato 

    Ruuttakoppi  (Ruuttakoppi) 

    Suonlato  ¤ 

      Torkkelin lato 

    Vanhakuivaaja  Vanhakuivaaja 

      Yläkaivo 

       

 



 22 

  
 

Uusimmassa aineistossa esiintyvien rakennusten ja kaivojen nimet ovat olleet suu-

relta osin käytössä jo vuonna 1951 ja 1970, mutta niitä ei ole kerätty nimiarkistoon. Täs-

tä syystä tämä tutkimus ei anna oikeanlaista kuvaa nimistön muuttumisesta.  

Vanhimmasta aineistosta ei ole säilynyt yhtään nimeä. Vuoden 1970 aineistosta on 

säilynyt kaksi nimeä. Kalliolato sijaitsee edelleen kallioisella paikalla. Entisen kuivurin 

ympäristö oli Aartin keruun aikana lasten leikkipaikka. Vanhakuivaaja -nimitys on säi-

lynyt lasten kasvaessa aikuisiksi. 

Isolatoa, Jokilatoa, Lammaslatoa, Pitkälatoa ja Suonlatoa ei enää ole. Latojen ka-

toamisen myötä ovat nimetkin kadonneet. Ruuttakopissa säilytettiin kyläläisten yhteistä 

paloruiskua. Koppi on jäänyt pois käytöstä, mutta se muistettiin hyvin kyllä. Nimeä voi 

pitää katoavana. Myös Lähde oli koppi, mutta siellä jäähdytettiin Mäkelän tilan maitoja. 

Myllynmäki –nimen määriteosassa esiintyvän myllyn nimi on kadonnut, sillä Myllyky-

lässä ei enää ole myllyjä. 

 

 

2.2. Teiden ja kujien nimet 

 

Isonjaon aineistossa esiintyy viljelysnimien määriteosina 3 tien nimeä. Vuoden 1951 

aineistossa on vain yksi tien nimi. Vuoden 1970 aineistossa on 6 tien nimeä ja 1 kujan 

nimi. 2000-luvun aineistossa on 30 tien nimeä ja 2 kujan nimeä. Näillä on 27 tarkoitetta. 

 

Seuraavassa luettelossa esitetään teiden ja kujien nimet. 
 

 

1834-36   1951  1970  2000-2003 

 

      Alesjoentie, Salosentie 

      Arolanmäen metsätie 

Halkarontie, Laihontie,    

Uotilantie 

      Hannuntie 

      Holmantie 
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      Iinijärventie 

      Illintie 

    Jokitie  Jokitie, Jokipellontie 

      Jussintie 

    Karjakuja  ¤ 

      Karjakuja 

Kirkkotienpelldo Kirkkotie  Kirkkotie  Korvenkyläntie 

      Koivukuja 

      Korisevantie 

      Korventie, Tampsintie 

     Korventie 

     Laihontie, Halkarontie,  

                                                                                                                           Uotilantie 

    (Lypsytie)  ¤ 

  Marjomäentie 

      Metsätie 

Mieholantien pelldo  Mieholantie                   Myllykyläntie,         

Mieholantie 

      Nuorantie 

      Peltotie 

      Perunakuopantie 

Pikatie                                      Kirkkokallion 

metsäautotie 

    Ritarontie  ¤ 

      Salosentie, Alesjoentie 

      Seppäläntie 

      Siirinummentie 

Talvitienpelldo     ¤  

      Tampsintie, Korventie 

      Teppisentie 

      Teurojoentie 

      Tohinojantie 
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      Uotilantie,  

Halkarontie, Laihontie 

       

 

Vain yksi artefaktin nimi on säilynyt isonjaon ajoilta. Mieholantie on ollut tuolloin 

käytössä ja säilynyt näihin päiviin asti, mutta uusimman osoitekartan mukaan tien viral-

linen nimi on nykyisin Myllykyläntie ja se merkitsee kuoliniskua vanhalle nimelle. In-

formantit ovat omaksuneet uuden nimen eikä vanhaa juurikaan käytetä.  

Vuoden 1970 aineistosta on säilynyt vain Jokitie. Nimellä on nykyisin myös rin-

nakkaismuoto Jokipellontie, joka ilmaisee, että tie johtaa joen lähellä olevalle pellolle. 

Puhuttaessa voidaan valita nimi, joka sopii kielenkäyttötilanteeseen paremmin. Jokitie 

on nähdäkseni yleisemmin tunnettu nimi kyläläisten keskuudessa, mutta Jokipellontiestä 

voidaan puhua perheen tai naapurin kanssa. 

Vaihtuneita nimiä ovat Korvenkyläntie ja Kirkkokallion metsäautotie. Kirkkotie 

säilyi vielä 1970-luvulle asti, mutta nykyisin puhutaan vain Korvenkyläntiestä. Nyt tien 

ajatellaan johtavan Korvenkylään, kun aiemmin tien katsottiin johtavan kirkolle. Pikatie 

on ollut talvella käytettävä metsätie, joka on yhdistänyt kauempana naapurikunnan rajal-

la olleen talon kylän muihin taloihin. Tieyhteyksien parannuttua ei talvitietä enää tarvita 

ja metsätietäkin on jatkettu eri suuntaan, etelämpänä sijaitsevalle Kirkkokalliolle. 

Kadonneita nimiä aineistossa on neljä kappaletta. Talvitietä ei enää tarvita, sillä 

tienhoito ja ajoneuvot ovat kehittyneet. Liikkumaan pääsee säästä ja vuodenajasta riip-

pumatta. Ritarontiestä minulla ei ole varmaa tietoa, mutta haastattelemani informantit 

eivät sitä tunnistaneet. Lypsytie oli käytössä vuosisadan vaihteessa. Tätä nimeä ei Aartin 

keruun aikana enää ole aktiivisesti käytetty, mutta se on vielä muistettu, joten se on ollut 

katoava nimi. Uusimman kokoelman Karjakuja sijaitsee hieman eri paikassa, eri tilan 

mailla, joten sitä ei voida pitää samana kuin 70-luvun aineiston Karjakujaa. Tällaisia 

samannimisiä mikrotoponyymejä löytyy myös muitakin, erityisesti viljelysnimissä. Kar-

jankasvatuksen loppuessa myös Karjakuja –nimi on kadonnut tarpeettomana. 

Muutamilla 2000-luvun aineiston nimillä on rinnakkaisnimiä. Alesjoentie on viral-

linen tien nimi, mutta kyläläiset voivat puhua tuttavallisesti Salosentiestä tien päässä 

asuvien asukkaiden sukunimen mukaan. Samoin Halkarontiellä on eri nimiä sen mu-
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kaan, mihin tien ajatellaan johtavan, Laiholle vai Uotilaan. Myös virallinen Tampsintie 

johtaa Korvenrannan talolle, joten tietä kutsutaan myös Korventieksi. 

 

 

2.3. Siltojen, tienosien ja muiden nimet 

 

Isonjaon aineistossa ei ole yhtään nimeä, mutta vuoden 1902 kartasta on poimittu 3 ra-

jakiven nimeä. Vuoden 1951 aineistossa on yksi tienosan nimi. Vuoden 1970 aineistossa 

on 10 tienosan nimeä ja yksi soranottopaikan nimi. Lisäksi aineistossa esiintyy nimi 

Virtaskuopanmäki, joka on rehuntekopaikka.  2000-luvun aineistossa on 13 tienosan 

nimeä, 3 sillan nimeä, 2 soranottopaikan nimeä ja yksi marjastuspaikka. Nimillä on 17 

tarkoitetta. 

 

Seuraavassa luettelossa esitetään aineiston siltojen, tienosien ja muutamien mui-

den artefaktien nimet. 
 

 

1834-36 (1902) 1951  1970  2000-2003 

 

Hirsimäki                                 Huhtimonmäki,   Hirs-

mäki 

      Holmannotko 

      Irjanpuutarha (ent.  

rakennuksen kivijalka) 

Jokivarspyykki (1902)     ¤ 

Jouskiven pyykki (1902)     ¤ 

      Juurikkaankurvi 

      Karkelankurvi 

      Ketunkuoppa  

      Kinttumäenmonttu 

    (Kirkkotienmutka) ¤ 

Kivipyykinmäki                 Kivipyykinmäki                        Kivipyykinmäki,  
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         Rajanmäki 

    Kivipyykinmutka ¤  

    (Maaportinmäki) ¤ 

(Maaportinristeys) ¤ 

(Maaportti)  ¤ 

      Myllykylänsilta 

    Mäenpäänkuoppa ¤ 

      Paajasenkulma 

      Passilanmutka 

      Passilansilta 

      Perunakuopansilta 

Rapakkopassinkurvit Ropakkopassinkurvi 

    Salonmäki  Salonmäki 

      Salosenristeys 

    Tampsinkulma  Tampsinkulma 

    Virtaskuopanmäki ¤  

Wikinsillan pyykki (1902)     ¤ 

     

    
Taulukossa 3 on laskettu vuoden 1970 siltojen, tienosien ja muutamien muiden ar-

tefaktien nimien säilyminen ja katoaminen vuoteen 2003.  

 

TAULUKKO 3. 

Sillat, tienosat ja muutamat 

muut artefaktit 1970-2003 

  

 nimien lukumäärä % 

säilyneet + muuttuneet 5 42 

kadonneet 7 58 

yhteensä 12 100 

  

Nimistä 58 % eli yli puolet on kadonnut. 
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Vuoden 1902 kartasta löytyi kolme rajakiven nimeä: Jokivars pyykki, Jouskiven 

pyykki ja Wikinsillan pyykki. Kivipyykit ovat todennäköisesti edelleen olemassa, mutta 

niiden nimiä informantit eivät tienneet. Rajakivistä ei ole tarvetta puhua, joten nimet 

ovat kadonneet. 

1950-luvulta on säilynyt vain Kivipyykinmäki. Se on mäki tiessä, jonka vieressä on 

usean talon rajapyykki. Monet pitävät tätä Korvenkylän ja Oriharon kylien rajana. Siksi 

käytetään rinnakkaisnimeä Rajanmäki. 

 Vuoden 1970 kokoelmasta on säilynyt uusimmalle aikatasolle viisi nimeä. Hirs-

mäenaro mainitaan isonjaon asiakirjoissa, joten Hirsmäki-niminen mäki on ollut ole-

massa jo tuolloin.  Nykyisin Hirsmäki on myös mäki tiessä. Nimi on siirtynyt läheiseltä 

mäeltä tienosan nimeksi. Kiviniemi kutsuu tällaista nimen siirtymistä uudelle tarkoit-

teelle metonyymiseksi siirrynnäiseksi (1975: 48). Hirsmäellä on rinnakkaisnimi, joka 

on syrjäyttämässä vanhan nimen. Hirsimäellä veistettiin ennen hirsiä, mutta nykyisin 

Huhtimot pitävät tien varressa kesäpaikkaansa, joten Huhtimonmäki on nykyisin nimenä 

kuvaavampi. Liisa Aartin nimilipussa on nimi Hirsimäki, mutta oletan, että tuolloinkin 

on käytetty sisäheitollista muotoa Hirsmäki, joka on murteelle ominainen.  

Rapakkopassinkurvit on useimpien informanttien mukaan ”väärä” muoto. Nimen 

”oikea” muoto on yksiköllinen, ro-alkuinen muoto Ropakkopassinkurvi.  Ropakko on 

kansanomainen muoto rapakosta (NS) ja siis leksikaalisesti samamerkityksinen. Naapu-

rikunnasta muuttanut informantti käytti jälkimmäistä muotoa, joten nimen rinnakkais-

muodot ovat vapaassa vaihtelussa.  Yksiköllinen ja monikollinen muoto voivat Ainialan 

mukaan vaihdella, mutta monikollinen muoto tarkoittaa tavallisesti laajempaa aluetta 

kuin yksiköllinen (1997: 187). Toiset puhuvat siis yhdestä kurvista ja toiset tarkoittavat 

useampaa tienmutkaa. 

Tampsinkulma -nimi on erikoinen, eikä sen alkuperää tunneta. Suomen kielen 

etymologisen sanakirjan (1969) mukaan tampsi tarkoittaa ongen tai pitkänsiiman peru-

ketta. Tampsinkulma on edelleen käytössä tienristeyksen nimityksenä.  

Täysin kadonneena voi pitää Maaportti -nimipesyettä, sillä kyseinen portti on ka-

donnut kymmeniä vuosia sitten, eikä nimiä muistanut kuulleensa kuin vanhin informant-

ti. Kylän yhteinen sorakuoppa, Mäenpäänkuoppa, on kaivettu loppuun, joten nimikin on 

kadonnut aktiivisesta käytöstä. 
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Aartin mukaan Kirkkotienmutka oikaistiin jo 1930-luvulla. Tätä nimeä ei Aartin 

keruun aikana enää ole aktiivisesti käytetty, mutta se on vielä muistettu, joten nimi on 

ollut tuolloin katoava nimi. Kivipyykinmutka ja Virtaskuopanmäki olivat haastatelluille 

tuntemattomia. Jälkimmäisessä tehtiin AIV-rehua maakuoppiin 1930-luvulla.  
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3. VILJELYSNIMET 

 

 

3.1. Eri aineistojen viljelysnimistö 

 

Viljelysnimiä ovat pellon, niityn, kaskimaan tai muun viljelyyn otetun paikan nimet 

(NTTN 1974: 56). Tämän tutkimuksen aineiston nimistä viljelysnimet muodostavat 

suurimman ryhmän. Joidenkin nimien kohdalla vanhoissa asiakirjoissa oli maininta sekä 

metsästä että niitystä, joten nämä nimet esiintyvät sekä viljelysnimien että maastonimien 

ryhmässä. Tällaisten nimien perään on nimiluettelossa sulkeisiin merkitty niitty + metsä 

(ni + me). 

Isonjaon aineistossa on 81 viljelysnimeä, joista 57 on niityn nimiä ja 24 pellon 

nimiä. Viljelysnimien yleisimmät perusosat ovat niitty (nitu), pelto (pelldo) ja aro. Nie-

mi, paino ja suu viittaavat lähellä olevaan vesistöön. Karke tarkoittaa viljelemätöntä 

puutonta maa-aluetta (SMS VI 1999: 352). Muita perusosia ovat alusta, korpi, maa, 

mäki ja pohja. 

Vuoden 1951 aineistossa on 22 viljelysnimeä, joilla on 21 tarkoitetta. Kaikki ni-

met ovat pellon nimiä. Perusosina esiintyvät pelto, niitty, suo, palsta, alusta, maa, kul-

ma ja äyräs. Äyräs tarkoittaa jyrkkää rantaa, rantatörmää, mutta kyseinen pelto sijaitsee 

maantien vieressä (NS). 

Vuoden 1970 aineistossa on 68 viljelysnimeä, joilla on 64 tarkoitetta. Nimistä 66 

on pellon nimiä ja 2 haan nimiä. Perusosista yleisimmät ovat pelto, niitty ja suo. Muita 

perusosia ovat kulma, laita, maa, pala, raja, taus, tausta, varsi, jotka ilmaisevat paikan 

kokoa, muotoa tai sijaintia.  Haka, laidun ja tarha kertovat paikan liittyneen eläinten 

kasvattamiseen.  Lisäksi aineistossa esiintyvät nummi, notko, pakka, palsta, sarat, tu-

hannet ja äyräs. Muutamat nimet päättyvät suffiksiin -nen, -la tai -kko.  

2000-luvun aineistossa on 106 viljelysnimeä, joilla on 102 tarkoitetta. Yleisin pe-

rusosa tässä aineistossa on pelto. Uusimmassa aineistossa esiintyy samoja perusosia 

kuin edellisen keruun aineistossa, lukuun ottamatta loppuosia notko, palsta, tuhannet ja 

äyräs. Lisäksi aineistossa on kappale, kiila, korpi, lohko, perä, puoli, ranta ja saarek-

keet. 
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3.2. Viljelysnimien säilyminen 

 

Aineiston viljelysnimet ovat seuraavassa luettelossa. 
 

 

1834-36  1951  1970  2000-2003 

 

Ahtiainen  Mellunkulma, Pellon-

kulma 

      Aitantaustanpelto 

      Akunkulma 

      Alapelto 

Alipelldo      ¤ 

    Arolanpellot  ¤ 

    Etupala  ¤ 

Etusuo  Etusuo  Etusuo,  

Korvenrajapelto  

Hakapelto  ¤ 

Halkaro (ni)      Halkaronpelto 

Halkaronnitu      Halkaronpelto 

Halkaron nitu    ¤ 

Halkaronpelldo    ¤ 

Halkaronpohja (ni)     Halkaronpelto  

Hangasojan (ni)     ¤ 

    Hevoshaka  ¤ 

      Hevoshaka 

Hirsmäenaro (ni)     ¤  

   Hirvelä  ¤ 

   Hirvikallionpelto Perä 

      Hommonkorpi 

Hommonnitu      ¤ 

Hommonpelldo      ¤ 
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Hongamäenpelldo     ¤ 

Illinaronnitu      ¤ 

Illinnitu  Illin niitty    Illinpelto 

Iso-Illin pelto    Illinpelto  

    Iso puoli 

    Joki  Jokipelto 

      Jokiniitty 

    Jokipakka  Suo 

Jokipelldo      ¤ 

    Jokipelto  Joenvarsi 

      Jokiranta 

Joutsmäenlaidanp. (pe)     ¤ 

Joutsmäennitu      ¤ 

Jurickankorpi (me)   Juurikas, Juurikkaanpelto  Juurikas, 

Juurikkaanpelto 

Jurickannitu    Juurikas, Juurikkaanpelto  Juurikas,  

Juurikkaanpelto 

Kaivopelto   Riihenalustapelto 

    Kaivopelto  Kaivopelto, Talontaus 

Kaivopelldo    Kaivopelto  ¤ 

      Kaivopelto 

      Kaivopelto 

Kakolanaronitu      ¤ 

      Kannikko  

Karhunkarke (ni)   Karhunniityt  Kiekonpelto  

Karhukarke (ni)     ¤ 

Karhunnitu      ¤  

Karhunnitu      ¤  

Karhunnitu      ¤  

Karhunpelldo      ¤ 

Karkelannitu      ¤ 

    Karkelanraja  ¤ 



 32 

  
 

      Karkelanrajapelto 

    Karvosenlaidun Suo 

      Kaukilanpelto 

Kekonen (ni)      ¤ 

Kiekonnjemi (ni)     ¤ 

Kiekonnitu    Karhunniityt  Kiekonpelto 

Kiekonpaino (ni)   Karhunniityt  Kiekonpelto 

Kimpikattoladon-

kappale 

Kiekonpaino (ni)     ¤ 

      Kiila 

Kirkkotienpelldo     ¤ 

Kivimäki (pe)      ¤ 

Kivipelldo      ¤ 

Kivipelldo      ¤ 

      Koivikon alalaita 

Koivistonrajapalsta   ¤ 

    Kolmikulma  Suo 

    Kontulanhaka  ¤ 

Koppipelldo      ¤ 

      Korvensuo  

      Kostiaisenraja 

      Kotkanpelto 

      Kotopelto 

Koukunaronnitu     ¤ 

Kuivankusensu (ni)     ¤ 

      Käkösenraja  

    Lahtisenkulma  Eskonkulma 

      Laidun 

    Laita  ¤ 

      Lammashaka 

      Lammashaka 
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Lammasladon nitu     ¤  

Lammasladonnitut     ¤ 

Lammaslato (ni)     ¤ 

    Lautamäenpellot Lautamäenpellot 

      Lehtimäenrinne  

tai -raja 

    Lepistönmäki  Lepistönmäki, Lepistö 

Lottilanpelldo      ¤ 

    Lyhkäsetsarat  Suo 

  Lähdepelto    Kaivopelto 

    Lähdepelto  Lähdepelto 

    Lähdepelto  ¤ 

  Maantientakapelto   Lähdepelto 

Lähteenalusta    ¤ 

      Lähteenpelto 

Marjomäki (ni)    Marjumäki  Marjumäenpelto 

    Matinsuo  Mullilaidun 

Mellinaro (ni)    ¤ 

    Metsämaa  ¤ 

      Mettäpelto  

    Mieholantienvarsi, Tienvarsi Heikin hevoslaidun 

    Multalokkipelto ¤ 

  Multasuo, Pikkusuo Multasuo, Pikkusuo Pikkusuo 

    Mummonsuo  Kopranniitty  

Myllynalusta (pe)     ¤ 

Myllynpälystannitu     ¤ 

    Mäentakapelto 

  Mäentaustanpelto   ¤ 

      Mäkelänpelto 

      Mäkelänsaunanpelto  

    Mäkitarha  ¤ 

    Navetantaus, Passilanniitty Passilanmäki 
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    Navetantausta  Pihapelto 

Navetantaustapalsta   ¤ 

      Navetantaustapelto 

Nälkäsuo  Nälkäsuo  Suopelto 

Ojasenpelldo      ¤ 

    Pakka  Pakka 

      Papanpellot 

Papanpelto Papanpelto  Papanpelto 

    Pappilanniitty  Pappilanniitty, Suo 

Pappilanrajamaa   ¤ 

    Passila  Passilanpelto 

    Peräniitty  Pitkät saarekkeet 

Peto aro (ni)      ¤ 

Petojoen aro (ni)     ¤ 

Petojoen nitu      ¤ 

Petojoen nitu      ¤ 

Petojoen nitu      ¤ 

      Piipalanlohko 

Pikkusuo, Multasuo Pikkusuo, Multasuo Pikkusuo 

Pitkäkorvenpelldo     ¤ 

    Pitkäladonpalsta Suo 

    Pitkätarha  ¤ 

    Pitkätsarat  Suo 

    Pitkätsarat  Pitkätsarat 

      Pitkät sarat 

      Pitkät sarat 

    Pitkättuhannet  Suopelto 

    Pohja  Suo 

Potatinmaa      ¤ 

Puckinpelldo tai Puokinpelldo     ¤ 

      Puimahuoneenpelto 

      Puimaladonkappale 
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    Puimalanpelto  Puimalanpelto 

      Puutarhapelto 

    Pyrynniittu  ¤ 

Pälingäisjärvenojansuu (ni)     ¤ 

Pälingäisojannitu     ¤ 

    Rahkasuo   Rahkasuo (pe) 

      Rahkia 

Rahkia Äng (ni)     ¤ 

Rahkiannitu, Rahkia Äng (ni)   Rahkionniitty  Suo, Pappilanniitty 

Rahkiankorpi (ni + me)     ¤ 

      Rahkianniitty 

      Raimonpelto 

    Rietinpelto  Kotipelto 

      Rietinpelto 

Riihenalustan pelto   Riihenalustapelto 

    Riihimäki, Riihäyräs ¤ 

      Rinnepellot  

Ruhannitu      ¤ 

Ruhannitu      ¤ 

Santakuopanpelldo     ¤ 

Saran ma nitu      ¤ 

Saranman nitu      ¤ 

Saranman nitu      ¤ 

      Saunan ja talon tausta  

Saunantaustapelto   ¤ 

    Savikko 

    Savilokinpala  Savilokki 

Savilokinpelto   Savilokinpelto 

    Savilokinpelto  Savilokinpelto 

      Savilokki 

Seppälänrajapelto   ¤ 

    Siirinummi  Siirinummi 
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Sisäpelldo      ¤ 

    Suo  Suo 

Takapelto    Takapelto 

Talvitienpelldo      ¤ 

Tampsinkulma Tampsinnotko  Tampsinkulma 

Tampumäen nitu     ¤ 

Tiehaaranpelldo     ¤ 

    Tienvarsipelto  Tienvarsi 

    Tiiliahonpelto   Uutismaa 

Tohinojan su (ni)     ¤ 

    Tulvamaa  Tulvamaa 

      Tuomistonpelto 

      Tuvantaustankappale 

    Uudismaa  Uutismaa 

      Uudispelto 

    Uutelanraja  Suo 

Vappunen                    Vappunen,  

Vappustenpelto 

Varsa aron nitu      ¤  

Varsa aron nitu      ¤ 

Varsa aron nitu      ¤ 

Warsa aron nitu     ¤ 

Varsanaron nity     ¤ 

Varsaro (ni)      ¤ 

Varsaronkorpi (ni + me)     ¤ 

Varsaronnitu      ¤ 

Varsaronpohja  (ni)     ¤ 

      Vasikkatarha 

Vassinäyräs  Vassinäyräs  Karimaa 

      Viemärinvarsi 

    Vuorionkulma  Vuorio  

    Välipelto  Ojanvarspelto 
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    Välipelto   Välipelto 

Ylipelldo      ¤ 

 

 

 

Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty isonjaon aikaisten viljelysnimien säilyminen vuosiin 

1970 ja 2003. Taulukossa 6 on vuoden 1970 viljelysnimien säilyminen vuoteen 2003. 

 

TAULUKKO 4. 

Viljelysnimet 1836-1970   

 nimien lukumäärä % 

säilyneet + muuttuneet 11 13,6 

kadonneet 70 86,4 

yhteensä 81 100 

 

Säilyneitä ja muuttuneena säilyneitä nimiä on 11 eli 13,6 prosenttia.  

 

TAULUKKO 5. 

Viljelysnimet 1836-2003   

 nimien lukumäärä % 

säilyneet + muuttuneet 8 9,9 

kadonneet 73 90,1 

yhteensä 81 100 

 

Säilyneitä ja muuttuneena säilyneitä on 9,9 prosenttia eli 8 nimeä. 
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TAULUKKO 6.  

Viljelysnimet 1970-2003   

 nimien lukumäärä % 

säilyneet + muuttuneet 29 42,6 

vaihtuneet 26 38,2 

kadonneet 13 19,1 

yhteensä 68 100 

 

Säilyneitä ja muuttuneena säilyneitä on 29 nimeä eli 42,6 prosenttia. Vaihtuneita 

nimiä on 26 kappaletta eli 38,2 prosenttia.  

 

 

3.2.1. Vanhempien aineistojen nimien säilyminen 

 

Isonjaon aineiston nimistä on säilynyt samanasuisena tai muuttuneena 13,6 prosenttia 

vuoden 1970 aineistoon verrattuna. Nimien määrään on laskettu myös ne nimet, jotka 

eivät näy vuoden 1970 aineistossa, mutta esiintyvät 2000-luvun aineistossa. Nimien 

tarkoitteet ovat olleet niittyjä, Kaivopelldoa lukuun ottamatta, mutta vuonna 1970 tar-

koitteet on nimilipuissa merkitty pelloiksi. Kaivopelldo on ainoa muuttumattomana säi-

lynyt nimi. Murteellisen Karhunkarken loppuosan merkitys on saattanut hämärtyä ja se 

on muuttunut yleiskieliseksi niityksi. Karhunkarke, Kiekonnitu ja Kiekonpaino kuuluvat 

vuoden 1970 aineistossa samaan peltoalueeseen, jonka nimi on Karhunniityt. Omassa 

keruussani informantit ilmoittivat peltoalueen nimeksi Kiekonpelto. Onkin todennäköis-

tä, että Kiekon–määriteosa on ollut käytössä myös vuonna 1970 ja nimet ovat olleet rin-

nakkaisnimiä.  

Isonjaon aineistosta on säilynyt 2000-luvulle vain 8 nimeä eli 9,9 prosenttia. 

Kaikki nimet ovat säilyneet muuttuneina. Nimien tarkoitteet ovat isonjaon aikana olleet 

niittyjä, mutta nykyisin ne ovat peltoja. Halkaronpohjan, Kiekonpainon ja kaikkien nitu-

loppuisten nimien perusosat ovat muuttuneet pelloksi. 

Viljelysnimien perusosina ei ole säilynyt isonjaon ajoilta yhtään seuraavista pe-

rusosista: alusta, karke, paino, pohja ja suu. Alusta kertoo paikan sijaitsevan maanko-
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houman vieressä, alempana. Muiden perusosien merkityksiä on selvitetty sivulla 28. 

karke, pohja ja suu –perusosia ei löydy muista aineistoista ollenkaan. 

Kartalta voi havaita, miten Halkaro ikään kuin halkaisee suuren metsäalueen. Aro 

on Perussanakirjan mukaan heinää ja ruohoa kasvava puuton tasanko. Kanervan (1988: 

44) mukaan Kärkölässä arolla tarkoitetaan sellaista kohtaa metsässä, jossa vesi virtaa ja 

siinä ei kasva puita, ainoastaan heinää. Toinen aroalue, Varsaro, on ollut Hangasojan 

ympäristössä, nykyisen Syrjälänmäen alueella. Tämä nimi on sikäli mielenkiintoinen, 

että lähellä, juuri tutkimusalueeni ulkopuolella, on Oriharo-niminen alue. Näyttää siltä, 

että Varsaro on muodostettu analogisesti Oriharoa mallina käyttäen. Kiviniemi (1971: 

123-124) nimittää variointinimeksi tällaista nimeä, joka on annettu läheisen paikan ni-

men mukaan niin, että paikka on nimenantajan mielestä rinnastunut jo nimettyyn paik-

kaan ja tätä nimeä äänteellisesti tai semanttisesti varioidaan. Oriharo mielletään suurek-

si aroalueeksi, jolloin lähellä sijaitseva pienempi alue on saanut nimen Varsaro.  

Ainialan tutkimusten mukaan Asikkalan Kurhilan isonjaon aikaisista viljelysni-

mistä on säilynyt 13,2 prosenttia ja Ristiinan Närhilän viljelysnimistä 7,5 prosenttia 

(1997: 127, 134).  Someron Kerkolan viljelysnimistä 27,8 prosenttia on säilynyt (Kempe 

1998: 101). Suonenjoen Viipperossa kaikki 1700-luvun lopun viljelysnimet ovat kadon-

neet (Paananen-Kurikkala 1995: 151). 

Vuoden 1951 viljelysnimistä on säilynyt samanasuisena tai muuttuneena 9 nimeä 

22:sta eli 40,1 prosenttia. Vaihtuneita nimiä on 6 ja täysin kadonneita nimiä on 7, joten 

kadonneiksi voidaan laskea 13 nimeä. 

Etusuo-nimeä vielä käytetään, mutta naapurin nimitys pellolle on Korvenrajapel-

to, Korvenrannan tilan mukaan. Illin niitty ja Iso-Illin pelto ovat sulautuneet yhteen, 

niitystä on tehty peltoa, ja puhutaan vain Illinpellosta. Pikku-Illin peltokin on ollut ole-

massa, mutta se ei kuulu tutkimusalueeseen. Kaivopellon nimi on kadonnut, mutta kaivo 

on jäänyt ja sille on annettu nimitys Alakaivo. Tämä nimi on liitetty artefaktien luette-

loon. Pelto on todennäköisesti liittynyt läheiseen Riihenalustapeltoon, jonka nimi on 

säilynyt muuttuneena. Vanhemmassa aineistossa pellon nimi on Riihenalustanpelto. 

Lähdepellon nimi ei enää vastaa tarkoitettaan. Lähde on muutettu kaivoksi, jolloin pel-

tokin on saanut uuden nimen Kaivopelto. Vaihtuneita nimiä ovat myös Maantientaka-

pelto -> Lähdepelto ja Vassinäyräs -> Karimaa. Pikkusuolla oli rinnakkaisnimi Mul-
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tasuo, mutta nyt tämä nimi on unohtunut. Lähteenalusta, Mäentaustanpelto ja Navetan-

taustapalsta ovat niminä kadonneet ehkä tilan sukupolven vaihdoksen myötä.   

 

 

3.2.2. Edellisen keruun nimien säilyminen, muuttuminen ja vaihtelu 

 

Vuoden 1970 viljelysnimistä samanasuisena tai muuttuneena on säilynyt 42,6 prosenttia. 

Vaihtuneita on 38,2 prosenttia. Ainialan tutkimuksen mukaan Asikkalan Kurhilan vilje-

lysnimistä vuodesta 1969 vuoteen 1995 on säilynyt 43 prosenttia (1997: 128). Someron 

Kerkolassa on säilynyt 42,4 prosenttia vuodesta 1968 vuoteen 1994 (Kempe 1998: 103). 

Viljelysnimissä näkyy selkeästi leksikaalinen muuttuminen ja vaihtelu. Seuraavas-

sa esittelen muutamia leksikaalisia muutoksia, kuten ellipsi, epeksegeesi ja nimen pe-

rusosan vaihtuminen. 

Joki on pellon nimenä hieman sekaannusta aiheuttava, joten se on saanut selven-

tävän perusosan pelto. Tarve puhua tästä pellosta on todennäköisesti vähentynyt, joten 

sekaantumisen vaara läheisen Teurojoen kanssa on kasvanut. Ainialan (1997: 177) mu-

kaan yksi- ja kaksiosaisen muodon vaihtelu on tavallinen varsinkin viljelysnimissä. 

 Savilokinpala on lyhentynyt Savilokiksi ja Tienvarsipelto on nykyisin vain Tien-

varsi. Nimen lyhenemistä yhdellä tai useammalla nimielementillä nimitetään ellipsiksi. 

Nimestä voi kadota joko määriteosa tai perusosa, kuten edellä mainituista nimistä (Ki-

viniemi 1975: 23). Tosin nämäkin nimet luultavasti vaihtelevat kielenkäyttötilanteen 

mukaan. Joskus on käytettävä pidempää, joskus lyhempää muotoa. Selventävä appella-

tiivinen perusosa tarvitaan, kun puhutaan paikasta vieraalle (Kiviniemi 1975: 62). 

 Lepistönmäki-niminen pelto on saanut nimensä paikalla sijainneen Lepistön Lyy-

tin mökin mukaan. Nykyisin nimenä käytetään enemmän ellipsiä Lepistö. Paikan asukas 

on kuollut, joten sekaantumisen vaaraa Lepistö-nimiseen henkilöön ei enää ole. Tällöin 

paikasta voidaan käyttää lyhyempää nimitystä. Samalla tavalla voidaan selittää myös 

Vuorionkulman lyhentyminen Vuorioksi.  

Tampsinkulma on Rautalinin nimilipussa ’pellonkulmaus’. Aartin nimilipussa pel-

lon nimi on Tampsinnotko. Pelto on saanut uuden perusosan, sillä on ollut tarve pu-

heessa erottaa pelto ja tienristeys. Haastatellessani informantteja he ilmoittivat, että tien-
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risteyksen nimen lisäksi myös pellon nimi on nykyisin Tampsinkulma. Toisella tilalla 

taas Jokipelto on muuttunut Joenvarsi-nimeksi. Uusi perusosa tarkentaa pellon sijaintia. 

Jos nimeen lisätään sen tarkoitetta selventävä perusosa, voidaan nimiä pitää muut-

tuneina. Tällaista ilmiötä nimitetään epeksegeesiksi. Epeksegeettisiä muotoja käytetään, 

kun puhuja tietää nimen olevan kuulijalle outo tai haluaa muuten selvästi osoittaa, että 

kyseessä on tietynlajista paikkaa tarkoittava ilmaus (Kiviniemi 1975: 62). Muutamat 

aineiston nimistä ovat saaneet rinnalleen epeksegeettisen muodon. Vappusen rinnalla 

käytetään rinnakkaismuotoa Vappustenpelto, samoin Passilan rinnalla nimeä Passilan-

pelto. Nykyisin ei enää eroteta Juurikkaanpeltoa Juurikkaan peltoalueesta, vaan puhu-

taan jommastakummasta tarkoittaen koko peltoaluetta. Näitä voidaan siis pitää rinnak-

kaismuotoina. 

 

 

3.2.3. Edellisen keruun nimien katoaminen 

 

Viljelysnimissä muutoksia ja katoamisia on aiheuttanut viljelystapojen muuttuminen. 

Salaojitusten ja koneellistumisen myötä pienet peltoalueet on yhdistetty suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi, jolloin pienten peltojen nimet ovat kadonneet. (Aiheesta enemmän 

Ainiala 2000: 366-367.) Näin on käynyt Jokipakka, Karvosenlaidun, Kolmikulma, Lyh-

käsetsarat, Pitkäladonpalsta, Pitkätsarat, Pohja, Rahkionniitty ja Uutelanraja –

nimisille pelloille, jotka salaojitettiin ja ovat nyt osana suurta peltoa nimeltä Suo.  

Kadonneita nimiä ovat myös Karkelanraja ja Laita, jotka kuvaavat tarkoitteiden 

sijaintia. Nimet ovat kadonneet tilan sukupolven vaihdoksen myötä. Multalokkipellon 

multalokki peitettiin jo 60-luvulla, joten nimi ei enää kuvaa tarkoitettaan ja on unohtu-

nut. Arolanpellot kuuluivat ennen Arolan tilaan, mutta liitettiin jo 30-luvulla Klemo-

laan. Siksi myös nimi on jäänyt käytöstä. 

Vanhoista viljelysnimistä kadonneita ovat yleensä sellaiset, joiden tarkoitetta ei 

enää ole. Hevoshakaa ei tarvita, koska ei ole hevosiakaan. Paikka on entisestään metsit-

tynyt, eikä ole saanut uutta nimeä. Hirvelä ja Metsämaa ovat entisiä peltoja. Kontulan-

haka ja Pitkätarha olivat karjanlaitumia ja Mäkitarhassa pidettiin vasikoita. Kaikki ovat 

metsittyneitä ja jääneet pois käytöstä. 
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3.2.3.1. Vaihtumisesta ja rinnakkaisnimistä 

 

Viljelysnimissä on tapahtunut paljon vaihtumista. Noin kolmannes vuoden 1970 aineis-

ton nimistä on vaihtunut. Omistajan vaihtuminen tai tarkoitteen tai sen ympäristön 

muuttuminen selittävät monia vaihtumisia. Uusi omistaja haluaa nimetä paikan uudel-

leen omasta näkökulmastaan. Ympäristössä tai itse paikassa tapahtuvat muutokset voi-

vat aiheuttaa sen, että paikalle halutaan uusi nimi. Molemmissa on kyse siitä, että nimi 

ei enää kuvaa tarkoitettaan riittävän hyvin.  

Ainiala uskoo, että nimen vaihtuminen on yleinen ilmiö. Paikannimistön muuttu-

minen –tutkimushankkeen tutkimuskylissä useimpien nimien vaihtuminen ei olisi ollut 

välttämätöntä, sillä nimien käyttäjäpiiri ja paikan yksilöintitarve olivat pysyneet samoi-

na. Nimi oli kuitenkin vaihtunut, koska sen haluttiin kertovan siitä, mitä paikalla oli 

tapahtunut, mitä siellä sijaitsee tai kuka sen omistaa. Nimen pääfunktio on yksilöinti, 

mutta muista funktioista juuri kuvaavuus on erittäin tärkeä. (Ainiala 2000: 368.) 

Ahtiainen-nimi juontuu pellon entisestä omistajasta, joka kuoli kymmeniä vuosia 

sitten. Pellon nimi on vaihtunut omistajansa myötä. Nykyinen omistaja käyttää paikasta 

Mellunkulma-nimeä, jota käytettiin ennen koko kulmakunnasta. Naapurit puhuvat 

yleensä Pellonkulmasta. Mummonsuo on vaihtunut Kopranniityksi työmies Kopran mu-

kaan. Nälkäsuo-nimeä ei enää käytetä, vaan puhutaan vain Suopellosta. Pellolla on ollut 

myös rinnakkaisnimi Pitkättuhannet, jota Aartin mukaan käytettiin hyvinä vuosina an-

keamman nimen rinnalla. Navetantausta on vaihtunut Pihapelloksi, koska navettaraken-

nusta ei käytetä navettana ja nimi ei enää kuvaa tarkoitettaan. Rietinpelto kuului aiem-

min Rieti-nimiselle torpparille. Omistajan vaihtumisen myötä pelto on saanut uuden 

nimen Kotipelto. Tiiliahonpellolla on tehty tiiliä 1920-luvulla. Nykyisin nuoremman 

isännän mukaan peltoa kutsutaan Uutismaaksi. 

Lahtisenkulma oli pelto, jonka laidassa asui mökissään Lahtisen perhe. Kun per-

heen viimeinen asukas oli jäljellä, puhuttiin Eskonkulmasta. Ainialan, Saarelman ja 

Sjöblomin mukaan peltojen nimet ovat eri nimiä, sillä paikan omistajaan viitataan eri 

nimillä (2008: 113). 

Perä -nimen antoi syrjäiselle pellolle eläinlääkäri, joka sanoi ’menevänsä nyt 

tuonne perälle’. Lyhyt ja hauska nimi syrjäytti nopeasti vanhan ja pitkän nimityksen 
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Hirvikallionpelto. Matinsuota ei nykyinen isäntäpariskunta muistanut ollenkaan, mutta 

kertoi kutsuvansa paikkaa Mullilaitumeksi, koska paikalla laiduntavat urospuoliset vasi-

kat.  Peräniitty on vaihtanut omistajaa, jolloin uusi omistaja on nimennyt ne omasta 

näkökulmastaan Pitkiksi saarekkeiksi. Pelto sijaitsee melko lähellä tilan keskusta, joten 

vanha kaukaiseen sijaintiin viittaava nimi ei enää kuvannut tarkoitetta. Välipelto on to-

dennäköisesti kadonnut, sillä nykyiset omistajat ovat kesäasukkaita ja naapurit käyttävät 

nimeä Ojanvarspelto.  

Passila-alkuiset nimet juontuvat samannimisestä torpasta, joka on paikalla joskus 

sijainnut. Navetantaus ja Passilanniitty rinnakkaisnimet ovat olleet paikan edesmenneen 

omistajan käyttämiä nimiä. Naapurit käyttävät molemmista pelloista nimeä Passilanmä-

ki. On vaikea arvioida, onko nimen perusosa vaihtunut vai onko kyse rinnakkaismuoto-

jen vaihtelusta.  

Tienvarsi, Mieholantienvarsi on pieni peltoalue, joka taannoin vuokrattiin hevos-

laitumeksi. Pellolla ei naapureiden mukaan nykyisin ole vakituista nimeä, sillä talon 

isäntä kuoli joitakin vuosia sitten ja perilliset pitävät taloa kesäasuntona. Peltoa ei ny-

kyisin käytetä jatkuvasti viljapeltona, vaan sen käyttö vaihtelee vuosittain vuokrauksen 

mukaan. Tästä syystä paikka voi saada vaihtelevia nimiä. Eräänä kesänä naapurit kut-

suivat sitä Heikin hevoslaitumeksi vuokraajan mukaan. Paikkaa ei tuolloin käytetty pel-

tona vaan hevosten laitumena. Kun paikan tarkoite muuttuu, vaihtuu usein myös nimi. 

Ainialan mukaan nimen vaihtuminen kytkeytyy usein rinnakkaisnimisyyteen. Ni-

mi ei yleensä vaihdu yhtäkkiä, vaan usein vanhan nimen rinnalla aletaan käyttää uutta, 

joka vähitellen syrjäyttää vanhan. Uusi ja vanha nimi ovat rinnakkaisnimiä. (Ainiala 

1997: 27.) Muutamien Korvenkylän viljelysnimien välillä on käynnissä mainitunkaltai-

nen prosessi. Vanhaa nimeä vielä satunnaisesti käytetään, mutta uudempaa käytetään 

aktiivisesti. 

Etusuo on vielä käytössä, mutta nykyisin puhutaan enemmän Korvenrajapellosta, 

jonka nimi kertoo pellon sijaitsevan lähellä tilan rajaa. Kaivopelto on pitänyt nimensä, 

mutta rinnalle on tullut nimi Talontaus. Tämäkin nimi kuvaa tarkoitteensa sijaintia. 

Pappilanniitty -nimeä käytetään edelleen, mutta pelto on nykyisin osa isompaa aluetta 

nimeltä Suo, joten nimi saattaa olla katoamassa, kuten on käynyt monelle pienen pellon 

nimelle. 



 44 

  
 

Mellunkulmalla on rinnakkaisnimi Pellonkulma. Ensimmäistä nimeä käyttää pel-

lon omistaja, joka asuu paikasta etäällä. Jälkimmäinen nimi on pellon lähellä asuvan 

kyläläisen käyttämä. Eri puhujat voivat siis käyttää samasta paikasta eri nimiä. Tällaiset 

nimet ovat yleensä pienten käyttäjäpiirien mikrotoponyymeja.  
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4. MAASTONIMET 

 

 

4.1. Eri aineistojen maastonimistö 

 

Maastonimien ryhmässä esittelen aineistojen kaikki muut luontonimet paitsi vesistöni-

met. Maastonimien ryhmä koostuu hyvin erilaisten tarkoitteiden nimistä, mutta niitä 

tarkastellaan kuitenkin yhtenä ryhmänä, koska tarkoitteiden rajat eivät ole selkeitä (Näin 

on tehnyt myös Ainiala 1994: 192).  

Isonjaon aineistossa on 49 maastonimeä, joista yksi esiintyy viljelysnimen määri-

teosassa. Aineistossa on 23 maankohouman nimeä, 15 metsän nimeä, 5 maa-alueen ni-

meä, 5 maanlaskeuman nimeä ja 1 suon nimi. 

Maankohoumien perusosana on mäki, kallio, laita, otta tai syrjä. Metsän nimien 

loppuosana voi olla alusta, korpi, maa, tai sisusta. Maa-alueiden perusosana esiintyy 

maa tai pohja. Huoko on ainoa maanlaskeuman perusosa. Aineiston ainoan suon perus-

osa on suo. 

Vuoden 1951 aineistossa on 16 maastonimeä. Näistä 11 on maankohoumien ni-

miä, 3 metsän nimiä, 1 suon nimi ja 1 lähteen nimi.  

Tämän aineiston maankohoumien perusosana on ainoastaan mäki. Metsän perus-

osana esiintyy vain metsä. Myös suon ja lähteen nimien perusosat ovat identtiset vastaa-

vien appellatiivien kanssa.  

Vuoden 1970 aineistossa on 69 maastonimeä. Aineiston nimet jakautuvat tarkoit-

teidensa lajien mukaan seuraavasti: 46 maankohouman nimeä, 12 metsän nimeä, 3 suon 

nimeä, 3 lähteen nimeä, 2 maa-alueen nimeä ja 1 maanlaskeuman nimi. Lisäksi aineis-

tossa on 1 puun nimi ja 1 luolan nimi.  

Maankohouman nimenä voi olla harju, kallio, mäki, pää, selkä ja äyräs. Lisäksi 

yhden metsä- ja peltoalueen nimenä on Vappunen ja tätä nimeä käytetään myös alueella 

olevasta maankohoumasta. Aineistossa esiintyvät metsän nimen perusosat ovat haka, 

korpi, kulma, metsä, tausta ja kollektiivijohdos –kko.  Juurikas ei ole enää metsä, mutta 

sen nimi on säilynyt viljelysnimenä. Metsä on raivattu pelloksi, jolloin korpi perusosa 

on vaihtunut pelloksi (Jurickankorpi -> Juurikkaanpelto).  
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Aineiston soiden nimien perusosana on aina suo ja lähteiden perusosana on aina 

lähde. Molempien maa-alueiden perusosa on aro. Ainoa maanlaskeuman nimi on Rita-

ro. Rita merkitsee ’loukku, pyydys, joka vangitsee eläimen’ (NS). Sanan loppuosa on 

mielestäni aro. Liisa Aartin nimilipussa on selvitys: ”Notkelma Marjomäen ja Iinijär-

venharjun välissä.” Kahden harjun välisessä notkelmassa on saattanut hyvinkin olla 

eläinten kulkureitti, jonka varrelle on sijoitettu pyydyksiä. 

Aineiston erikoisimmat tarkoitteet ovat Kammarilla ja Käärmekuusilla. Ensim-

mäinen on Kukkurakalliossa oleva luola, jossa ketut pesivät. Jälkimmäiset olivat paikal-

linen nähtävyys: kaksi kuusta, joiden oksat olivat harvahaaraiset ja harvojen neulasten 

peittämät.  

Uusimmassa aineistossa on 93 maastonimeä, joista 52 on maankohouman nimiä. 

Näillä maankohouman nimillä on 49 tarkoitetta. Muunlajisten tarkoitteiden nimiä on 

seuraavasti: 30 metsän nimeä, 3 suon nimeä, 3 lähteen nimeä, 2 maa-alueen nimeä, 1 

maanlaskeuman nimi, 1 kiven nimi ja 1 puun nimi. 

Maankohoumien nimien loppuosa voi olla mäki, kallio, selkä tai harju. Metsän 

nimiä ovat haka, holma, korpi, kulma, metsä ja pisto. Muutamat nimet päättyvät johdok-

seen –kko. Suon nimi on suo tai nimestä voi puuttua perusosa, kuten nimestä Koriseva. 

Lähteen nimi on vastaava appellatiivi. Maa-alueen nimi on aro. Ritaro on säilynyt ai-

noana maanlaskeuman nimenä. Aineistossa on yksi kiven nimi, Iso kivi, ja yksi erikoi-

sen puun nimi, Lehmänpesä. 

 

 

4.2. Maastonimien säilyminen 

 

Tutkittavien kylien maastonimistöä on esitetty seuraavassa luettelossa. 

 
(mk) = maankohouma, (ml) = maanlaskeuma, (me) = metsä, (pe) = pelto 

 

1834-36  1951  1970  2000-2003 

 

Alipellon sisusta (me)     ¤ 

    Arolanmäki  Arolanmäki 
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      Eeronkulma (me) 

Ensimmäinen pisto 

(me) 

    Erolanmäki  Erolanmäki 

    Etumetsä  Etumetsä 

Hakametsä, Koivistonhaka Hakametsä 

      Hakametsä 

    Halkaronmäki  Halkaronmäki 

      Harju 

      Hevoshaka 

      Hevoshaka 

Hirsmäenaro    Hirsimäki   Hirs(i)mäki,  

Huhtimonmäki 

    Hirvelänmäki  Hirvelänmäki 

    Hirvikallio  Hirvikallio 

    Hoilonlähde  ¤ 

Hommonmaa      ¤ 

Hongamäenalusta      ¤ 

Hongamäki      ¤ 

    Iinijärvenharju  ¤ 

    Iinijärvenmäki  Iinijärvenmäki 

Illinaronmaa    Illinholma  Illinholma 

Illinaronkorpi       ¤ 

Illinaronmäki    Aromäki  Aromäki 

Illinarontaustanmaa     ¤ 

  Illin metsä  Illinmetsä  Illinmetsä 

      Iso kivi 

    Isometsä  ¤ 

    Joenmetsä  ¤ 

Joutsmäenhuoko     ¤ 

Joutsmäenlaita       ¤ 

Joutsmäenmaa      ¤ 
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Joutsmäenotta      ¤ 

Joutsmäki      ¤ 

Jurickankorpi    Juurikas, Juurikkaanpelto   Juurikas,  

Juurikkaanpelto 

      Jäkäläkallio  

    Kammari (luola) ¤ 

Kanasuo  Kanassuo    ¤  

    Karhunmäki  ¤ 

      Karkelanmäki  

      Kaukonmetsä 

Kiekonmäki      ¤ 

      Kinttumäensuo 

    Kinttumäki  Kinttumäki 

    Kirkaslähde  Kirkaslähde 

    Kirkkaanlähteenaro Kirkkaanlähteenaro 

    Kirkkokallio  Kirkkokallio 

  Kirkkotien lähde   ¤ 

      Kirnukallio 

Kivikon huoko      ¤ 

Kivikonkallio      ¤ 

Kivikonmäki    Kivikonmäki  Kivikonmäki 

Kivipyykinmäki Kivipyykinmäki Kivipyykinmäki,  

Rajanmäki 

    Klemolanmäki  Klemolanmäki 

Koivikko  Koivikko,  

Koivistonhaka 

      Koivikko 

      Koivikko 

Koivistonhaka, Hakametsä Hakametsä 

      Korisevanmäki 

    Korisevansuo  Korisevansuo 

Kotimetsä    ¤ 
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Koukunmäensyrjä      ¤ 

Koukunmäki     ¤ 

    Koulunmäki  Koulunmäki 

    Kukkurakallio  Kukkurakallio 

    Kulopalonmäki  ¤ 

    Kunnanmetsä  ¤ 

    Käärmekuuset  ¤ 

Lautamäki    ¤ 

      Lautamäki 

      Lehmänpesä (puu) 

      Lehtimäen metsä 

    Lehtisenmäki  Lehtisenmäki  

  Leveänmäki  Välimäki  Leveemäki 

      Lähde 

      Lähde 

Lähdemäki    Lähteenmäki 

  Lähdemäki  ¤ 

      Lähteenmäki 

Läviämäen huoko     ¤ 

Läviämäki       ¤ 

    Maaportinmäki  ¤ 

Marjomäki    Marjomäki  Marjomäki 

    Matinmäki  Masanmäki 

Mellinaronmaa      ¤ 

Mustamännistönalusta     ¤ 

Mustamännistönkallio     ¤ 

Mustamännistönkallionhuoko     ¤ 

Mustamännistönkallionsyrjä     ¤ 

Mustamännistönmaa      ¤ 

Mustamännistönmäki     ¤ 

    Mustikkasuo  Pikku-Koriseva 

Myllynmäki      ¤ 
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    Mäenpää  ¤ 

      Mäkelänmettä 

      Mäki  

Nitunvälikorpi      ¤ 

  Noposen mäki    ¤ 

Pajamäki  Pajamäki  Pajametsä 

    Pakinmäki  Pakinmäki 

      Papanmetsä 

Pappinilajaalystanmäki?     ¤ 

      Perunakuopanmäki 

    Perämetsä  Perämetsä 

      Perämetsä 

      Petokoskenmetsä  

      Pikkumetsä 

      Pikkumettä 

Pikkumäki  Pikkumäki  ¤ 

    Pispinäyräs  ¤ 

      Pisto (me) 

Pitkäkorvenmaa     ¤ 

Pitkäkorvenmaa     ¤ 

Pitkäkorvenmaa      ¤ 

    Pohjoisenmäki  ¤ 

Poropassinmäki   ¤ 

      Puhakanmäki 

    Puimaladonmäki Puimaladonmäki 

      Puimaladonmäki 

      Puimalanmäki 

      Puimalanmäki  

    Rahkasuo  Rahkasuo (pe) 

Rahkiankorpi (ni + me)     ¤ 

Rajamäenhuoko     ¤ 

Rajamäki      ¤ 



 51 

  
 

Rajamäki      ¤ 

      Riihenmäki 

  Riihimäki    ¤ 

Riihimäki  ¤ 

    Ritaro  Ritaro (ml) 

    Ruuttahuonemäki ¤ 

Saarenmäki      ¤ 

    Saaristonmäki  Saaristonmäki 

    Salonmäki  Salonmäki 

    Salpamäki  ¤ 

    Salpausselkä  Salpausselkä 

    Saunanmäki  Saunanmäki 

    Saunantausta  ¤ 

  Savikonlähde  ¤ 

      Seponmetsä 

Siirinummen mäki Siirinummenmäki Siirinummenmäki 

    Silmäkivikallio  Silmäkivikallio 

    Surmakorpi  Surmakorpi 

    Syrjälänmäki  Syrjälänmäki 

    Särkkämäki  Särkkämäki,  

Liikosenmäki 

Takametsä    ¤ 

Takapellon mäki   ¤ 

    Takapellonmäki 

Takimmainen pisto 

(me) 

      Torkkelin metsä 

    Tuomistonkulma Tuomistonkulma 

    Tyynenmäki  Tyynemäki 

    Vappunen  Vappunen (mk) 

    Vappustenaro  Vappunen 

    Vappustenharju Vappustenharju, 
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      Vappustenmäki 

Varsaronmaa      ¤ 

Varsaronmaa      ¤ 

Varsaronmäki      ¤ 

Varsaronmäki      ¤ 

Varsaronkorpi (ni + me)     ¤ 

Varsaronpohja       ¤ 

    Virtaskuopanmäki ¤ 

 

 

Taulukossa 7 on esitetty isonjaon aikaisten maastonimien säilyminen vuosiin 1970 ja 

2003. Taulukossa 8 on vuoden 1970 maastonimien säilyminen vuoteen 2003. 

 

 

TAULUKKO 7. 

Maastonimet 1836-1970 ja 

1836-2003 

  

 nimien lukumäärä % 

säilyneet ja muuttuneet 6 12,2 

kadonneet 43 87,8 

yhteensä 49 100 

 

Säilyneitä ja muuttuneita nimiä on 6 eli 12,2 prosenttia. 

 

TAULUKKO 8. 

Maastonimet 1970-2003   

 nimien lukumäärä % 

säilyneet ja muuttuneet 47 68,1 

kadonneet 22 31,9 

yhteensä 69 100 

 
Säilyneitä ja muuttuneita nimiä on 47 eli 68,1 prosenttia. 
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Isonjaon ajoilta on säilynyt kuusi nimeä sekä vuoteen 1970 että vuoteen 2003. 

Nimet ovat täsmälleen samat: Hirsmäki, Illinholma, Aromäki, Juurikkaanpelto, Kivi-

konmäki ja Marjomäki. Koska nimet ja lukumäärät ovat samat, ne esitetään samassa 

taulukossa. Kahta lukuun ottamatta nimet ovat maankohoumien nimiä. Nimistä kolme 

on säilynyt muuttuneena. Illinaronmaa on muuttunut Illinholmaksi. Illinaronmäki on 

lyhentynyt Aromäeksi. Jurickankorpi on raivattu pelloksi, joten viljelysnimenä käytetään 

nykyisin Juurikasta tai Juurikkaanpeltoa.  

Maastonimien perusosista ei ole säilynyt yhtään seuraavista perusosista: huoko, ot-

ta, pohja, sisusta ja syrjä. Näitä perusosia ei ole käytetty missään myöhemmissä aineis-

toissa, joten ne esiintyvät vain isonjaon aineistossa. 

Tarkastellessani isonjaon aikaisia karttoja, hämmästyin, miten monella huomatta-

valla maankohoumalla, oli isonjaon kartassa aivan eri nimi kuin nykyisin. Kirkkokallio 

on ollut aiemmin Mustamännistönkallio ja Vappustenmäki on ollut Joutsmäki. Varsa-

ronmäestä on tullut Syrjälänmäki ja Koukunmäki on nykyisin Särkkämäki. Kirkkokallio 

sijaitsee hyvin korkealla ja Vappustenmäki on huomattavan suuri maankohouma. Ne 

ovat alueen keskeisiä maamerkkejä ja yleisesti tunnettuja. Juuri näiden luontonimien 

olettaisi säilyvän parhaiten, sillä maastonimet ovat yleensä suhteellisen hyvin säilyviä 

(Ainiala 1997: 164). Näille maankohoumille on kuitenkin annettu jossakin vaiheessa 

uudet nimet. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan voida puhua vaihtuneista nimistä, sillä 

ajallinen etäisyys on niin suuri. 

Syitä siihen, miksi nimenomaan aiemmin mainitut kuusi nimeä ovat säilyneet 

isonjaon ajoilta, mutta niin monet kadonneet, on vaikea löytää. Syynä nimien katoami-

seen tutkimusalueella voi olla se, että alueella on asunut isonjaon aikaan hyvin vähän 

väkeä. Sallilan tutkimuksista voi havaita, että alueen torpparit vaihtuivat melko usein, 

noin kymmenen vuoden välein, ja uudet asukkaat saattoivat tulla eri puolelta pitäjää tai 

jopa eri pitäjästä (2001: 70-98). Asukkaiden vaihtuvuus on ollut suuri, joten traditio on 

päässyt katkeamaan. Uudet asukkaat ovat nimenneet paikat uudestaan. Alueelle muutti 

myös 1940-luvulla useita karjalaisia perheitä sodassa luovutetuilta alueilta. He ovat 

osaltaan vaikuttaneet paikalliseen nimistöön. 

Toisaalta moni suuren metsäalueen maankohoumista on nykyisin täysin vailla ni-

meä. Metsissä liikkuminen ja niiden hyötykäyttö esimerkiksi marjastukseen tai metsäs-
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tykseen on vähentynyt, joten jokaista maastopaikkaa ei tarvitse nimetä. Kun paikasta 

puhutaan harvoin, siitä voidaan puhua ilman nimeä, esimerkiksi kertomalla sen sijainti 

johonkin nimettyyn paikkaan nähden. ’Kallio Korisevansuon itäpuolella’ on Silmäkivi-

kallio.  

Kurhilan vanhoista maastonimistä on säilynyt 1990-luvulle 64 prosenttia ja Närhi-

län maastonimistä 25 prosenttia (Ainiala 1997: 156, 160). Someron Kerkolassa vanhois-

ta maastonimistä on säilynyt 1990-luvulle 41 prosenttia (Kempe 1998: 126). Kärkölässä 

säilyneitä on vain 12,2 prosenttia, joten Korvenkylän ja Myllykylän maastonimiä on 

kadonnut huomattavasti enemmän kuin muiden tutkimuskylien maastonimiä.  

Vuoden 1951 aineistosta on säilynyt kuusi nimeä. Leveänmäki on menettänyt al-

kuosan genetiivin, sillä nimenä mainittiin Leveemäki. Murteellinen muoto saattaa olla 

nimen rinnakkaismuoto, mutta kovinkaan moni informantti ei tuntenut paikan nimeä. 

Toisaalla taas Lähdemäki on saanut genetiivin ja ilmeni muodossa Lähteenmäki. Tällai-

set muodot, joissa nominatiivi- ja genetiivimuodot vaihtelevat, ovat yleisiä nimissä, joi-

den määriteosa luonnehtii paikkaa sen jonkin maaperään, maanmuotoon tai käyttötar-

koitukseen liittyvän ominaisuuden kannalta (Ainiala 1997: 188).  

 Pajamäkeä nimittänyt tarkoite on edelleen olemassa, mutta nykyisin käytetään 

nimeä Pajametsä. Paja ei ole ollut enää pitkiin aikoihin käytössä, joten itse paja ei enää 

ole tärkeä. Sen sijaan paikalle kasvanut metsä on puhujille merkityksellinen, joten ni-

messä korostuu paikan luonne. Nimen tarkoite on olemassa, mutta se on muuttunut. 

Kanassuo on ison, kaksiosaisen suon nimitys. Nykyisin osien välissä on Pällin-

käistenojan lisäksi peltoa, joten ne mielletään jo ehkä eri soiksi. Pohjoisosalle ei kukaan 

maininnut nimeä, mutta Kanassuo –nimitystäkään ei käytetä. 

Kirkkotienlähde oli informanteille tuntematon. Mahdollisesti lähde on kuivunut tai 

sillä ei vähäisyytensä takia ole nimeä. Lautamäki, Kotimetsä, Noposen mäki, Poropas-

sinmäki, Riihimäki, Takametsä ja Takapellonmäki ovat kadonneita nimiä. Kaikki ovat 

pienen käyttäjäpiirin nimiä, joten nimet ovat kadonneet käyttäjiensä myötä. Tilakohtai-

set nimet periytyvät usein sukupolvelta toiselle, mutta näin ei aina ole. Jos nimen tar-

koitteesta ei ole tarvetta puhua, ei nimikään säily. 

Vuoden 1970 aineistosta on säilynyt 47 nimeä. Suuret mäet, kalliot ja suot ovat 

säilyneet muuttumattomina, joten nimetkin ovat säilyneet. Kirkkokallio on seudun kor-
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keimpia paikkoja ja saanut nimensä siitä, että sieltä on joskus näkynyt kolmen eri kirkon 

tornit. Paikka on tunnettu koko kunnan alueella, eivätkä näin laajalevikkiset nimet hel-

posti vaihdu. (Aiheesta tarkemmin Ainiala 1997: 161-163.) Rahkasuo on ainoa nimi, 

jonka tarkoite on muuttunut. Pensaikkoinen suoalue on muutettu pelloksi. 

Tyynenmäki on muuttunut genetiivimuotoisesta nominatiiviseksi Tyynemäeksi. 

Ainialan (1997: 187) mukaan nimen määriteosa on yleensä genetiivissä kun nimi ilmai-

see paikan omistajan tai käyttäjän. Mäen alla on asunut Tyynimäki -niminen perhe, josta 

mäki on saanut nimensä. Luullakseni Tyynimäki on puheessa muuttunut Tyynemäeksi ja 

Aartin ilmoittama muoto Tyynenmäki on analogisesti johdettu Tyyne-nimestä.  

Matinmäki on metsäinen mäki Uotilan talon pohjoispuolella. Liisa Aartin keruun 

aikana paikka oli suosittu hiihto- ja laskettelupaikka, ja sitä se on vieläkin. Nimi on kui-

tenkin muuttunut Masanmäeksi. 

Vaihtuneita nimiä ovat Välimäki ja Mustikkasuo. Välimäki on vuoden 1951 aineis-

tossa Leveänmäki ja uusimmalla aikatasolla mäen nimi on Leveemäki. Välimäki on ehkä 

ollut suppean käyttäjäkunnan nimitys ja ollut rinnakkaisnimi. Informantit nimittivät 

Mustikkasuota Pikku-Korisevaksi, mutta saattaa olla, että myös tämä on rinnakkaisnimi, 

jonka käyttö vaihtelee puhujan mukaan. 

Kammari oli haastattelemilleni informanteille tuntematon nimi, vaikka paikka si-

nänsä olikin tuttu. Kyseessä on luola Kukkurakalliossa. Luultavasti nimi on ollut suppe-

an käyttäjäpiirin tiedossa. Karhunmäelle rakennettiin Alesjoen talon rakennukset, joten 

paikka muuttui ja nimitys jäi tarpeettomaksi. Kulopalonmäki on jäänyt käytöstä luulta-

vasti siksi, että alueella riehuneesta metsäpalosta on niin kauan, että metsä on kasvanut 

ennalleen ja koko asia unohtunut. Rumat, harvahaaraiset Käärmekuuset ovat olleet pai-

kallinen nähtävyys, mutta enää niitä ei kukaan muistanut. Mäenpää on vanha torpan-

paikka, joka voidaan laskea kadonneiden joukkoon, sillä nimeä ei enää käytetä. 

Pohjoisenmäestä Liisa Aarti mainitsee, että ”paikalla on asunut Pohjoinen -

niminen mies, joka kuoli 1935, rakennuksetkin ovat hävinneet”. Vaikuttaa siltä, että 

mäki on tarvinnut nimeä vain silloin, kun se on ollut asuttu. Kun asukas ja lopulta ra-

kennuksetkin ovat kadonneet, ei nimeämisen tarvetta enää ole ollut ja nimi on kadonnut.  
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Silmäkivikalliosta on aiemmin haettu kiviä saunan- ja riihenkiukaisiin. Informantit 

muistivat kyllä kiviä joskus haetun, mutta vanhinkaan informantti ei muistanut kyseistä 

nimeä. Salpausselästä on lainattu Salpamäki –nimen määriteosa. Nimeä ei enää käytetä.  

Isometsä, Pikkumäki ja Saunantausta ovat olleet saman tilan nimistöä, mutta 

omistajan mukaan nimiä ei enää käytetä. Kyseiseltä tilalta Liisa Aarti ja Terttu Rautalin 

keräsivät paljon nimistöä, mutta nimet olivat siirtyneet huonosti vanhemmalta lapselle. 

Nykyinen omistaja tunnisti vanhoista nimistä vain muutamia.   

Vappustenaro ei informanttien mukaan ole yleensä käytössä. Sen sijaan puhutaan 

Vappusesta. Vappustenharjulla on rinnakkaisnimi Vappustenmäki, joka on nykyisin 

yleisempi. Hakametsä, Koivistonhaka ja Koivikko ovat olleet vuoden 1970 keruun ai-

koihin rinnakkaisnimiä. Kyselyni mukaan Hakametsä on saanut väistyä. Naapuri käyttää 

Koivistonhaka –nimitystä ja omistajat puhuvat Koivikosta. Särkkämäki saattaa olla rin-

nakkaisnimenä väistyvä, sillä se on saanut rinnalleen Liikosenmäen, joka on muodostet-

tu läheisen talon asukkaiden sukunimestä. 

Kirkaslähde on huomattavan suuri. Tällaiset muuttumattomat paikat säilyttävät 

hyvin nimensä. Kadonnut Savikonlähde on kooltaan vähäinen, eikä ole aktiivisesti käy-

tössä, sillä lähde muutettiin kaivoksi ja myöhemmin hylättiin ruostepitoisena.      
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5. VESISTÖNIMET 

 

 

5.1. Eri aineistojen vesistönimistö 

 

Vesistönimet eli hydronymit ovat vesistöihin liittyviä nimiä, esimerkiksi vesien, saarten 

ja rantojen nimet (NTTN 1974: 56). Kärkölä on vähävetistä aluetta, joten tutkimusalu-

eelta ei monta vesistönimeä löydy. Huomattavin tutkimusalueen vesistöistä on Teurojo-

ki, johon kaikki muutkin tutkimuksen vesistöt tavalla tai toisella liittyvät. Olen poikke-

uksellisesti lisännyt tutkimukseeni tutkimusalueen ulkopuolelle jäävän Oriharonjärven, 

koska vesistönimiä on alueella vähän ja järven nimen historia on kiinnostava. Oriharon-

järvestä laskee Pällinkäistenoja Teurojokeen. Nämä vesistöt näkyvät liitteenä olevassa 

kartassa sivuilla 72-73. 

Vuosien 1834-36 aineistossa on 8 vesistönimeä, joista 3 on ojien nimiä, 2 järvien 

nimiä, 1 ojansuun nimi, 1 kosken nimi ja 1 joen nimi. Aineiston nimistä 2 on viljelys-

nimiä, joiden määriteosissa on joen ja ojan nimet: Petojoen nitu ja Pälingäisojannitu. 

Toinen järvien nimistä sisältyy toisen vesistönimen määriteosaan: Pälingäisjärvenojan-

suu. Muut nimet ovat yhtäläiset edellä mainittujen vesistöappellatiivien kanssa. Nimillä 

on 8 tarkoitetta. 

Samaan sarakkeeseen edellisten kanssa olen lisännyt myös vuoden 1902 kartalta 

poimitut 2 järven nimeä, joilla on sama tarkoite. 

 Vuoden 1951 aineistossa on 8 vesistönimeä, joilla on 7 tarkoitetta. Nimet jakau-

tuvat tarkoitteidensa mukaan seuraavasti: 2 järven nimeä, 2 joen nimeä, 3 ojan nimeä ja 

1 lammikon nimi. Muiden nimien perusosat ovat yhtäläisiä appellatiivien kanssa, paitsi 

Paino,  joka merkitsee ’ojaa’ ja Poropassi-nimen perusosan merkitys on ’lammikko’. 

Vuoden 1970 aineistossa on 17 vesistönimeä, joilla on 15 tarkoitetta. Nimet ja-

kaantuvat tarkoitteidensa lajin mukaan seuraavasti: 7 ojan nimeä, 4 joenmutkan nimeä, 

3 järven nimeä, 2 kosken nimeä ja 1 joen nimi. Iinimaannoro-nimen perusosa merkitsee 

’ojaa’. Maukuri, Pappilanmutka, Pitkäniemi ja Puurosenpyörre ovat joenmutkia. Mui-

den nimien perusosat ovat merkitykseltään identtisiä edellä mainittujen appellatiivien 

kanssa. 
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2000-luvun aineistossa on 14 vesistönimeä, joilla on sama määrä tarkoitteita.  Ni-

mistä 7 on ojan nimiä, 2 kosken nimiä, 2 järven nimiä, 2 lammikon nimiä ja 1 joen nimi. 

Vappustennoro –nimen perusosa merkitsee ’ojaa’ ja Ropakkopassin  perusosan merkitys 

on ’lammikko’. Muiden nimien perusosien merkitys on sama kuin vastaavan appellatii-

visen muodon. 

 

 

5.2. Vesistönimien säilyminen 

 

Seuraavaan luetteloon on koottu aineiston vesistönimet. 
 

 

1834-36 (1902) 1951  1970  2000-2003 

 

Hangasoja       ¤ 

Hangasojansuu      ¤ 

    Heraoja, Heroja, Lähdeoja Heroja 

    Iinimaannoro  ¤ 

Ini-Järvi, Inninjärvi   Iinijärvi  Iinijärvi 

Illin oja    Illinoja 

    Koski  Koski 

Lammikko 

    Lähdeoja, Heroja, Heraoja Heroja  

    Lähteenoja  ¤ 

      Lähteenoja 

    (Maukuri)  ¤ 

Paino    ¤ 

    (Pappilanmutka) ¤  

Pellinoja      ¤ 

Petojoen nitu    Peto-oja  Peto-oja 

Petokoski    Petokoski  Petokoski 

    (Pitkäniemi)  ¤ 
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Poropassi    ¤ 

    (Puurosenpyörre) ¤ 

Pälingäisjärvenojansuu (1834-36), 

Pällingäistenjärvi, Oriharon järvi, Pällinkään Oriharonjärvi, Pälinkäisten  Oriharonjärvi, Oriharo 

Oriharojärvi (1902) järvi, Pälinkäisten järvi järvi 

Pälingäisojannitu Pälinkäisoja  Pällinkäistenoja Pälinkäisoja,  

Pällinkäistenoja 

Rahkian joki   ¤ 

      Ropakkopassi 

Teuroonjoki                       Teuronjoki                                Teurojoki, Teuronjoki  

Teuronjoki (1962)              Teurojoki (1971) 

Vappustennoro 

    Vappustenoja  Vappustenoja 

 

 

Taulukossa 9 on esitetty vuoden 1970 vesistönimien säilyminen vuoteen 2003.  

 

TAULUKKO 9. 

Vesistönimet 1970-2003   

 nimien lukumäärä % 

säilyneet ja muuttuneet 9 52,9 

kadonneet 8 47,1 

yhteensä 17 100 

 

Aineiston nimistä 9 on säilynyt, joten säilymisprosentiksi tulee 52,9 %.   

Isonjaon aikaisista nimistä 4 nimeä kahdeksasta on säilynyt, kun verrataan 2000-

luvun aineistoon. Vuoden 1951 nimistä myös 4 nimeä kahdeksasta on säilynyt. Myös 

vuoden 1902 nimistä toinen on säilynyt. Kaikista aineistojen vesistönimistä on siis säi-

lynyt vähintään puolet 2000-luvun alkuun asti. 

Ainialan mukaan huomattavat luonnonpaikat ja näistä erityisesti vesistöjen nimet 

ovat hyvin säilyviä. Kurhilan ja Närhilän vanhoista vesistönimistä on säilynyt 83 %. 
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(Ainiala 1997: 162-163.) Alajärven Sissalassa vanhojen asiakirjojen kaikki vesistönimet 

ovat säilyneet (Saloranta 1997: 141). Suonenjoen Viipperon vanhoista vesistönimistä on 

säilynyt 86,4 % (Paananen-Kurikkala 1995: 151). 

Isonjaon nimistä kolme on säilynyt muuttumattomana: lähellä Hämeenkosken ra-

jaa sijaitsevat Petokoski ja Iinijärvi sekä Pälinkäisoja. Iinijärvellä on vanhoissa kartois-

sa muodot Ini-Järvi ja Inninjärvi. Ensimmäisessä nimessä on luultavasti kirjurin virhe. 

Pitkä vokaali on kirjoitettu ruotsalaisen vaikutuksen mukaan vain yhdellä i:llä.  Jälkim-

mäisen muodon alkuperää on vaikeampi arvioida. Pälinkäisoja on isonjaon aineistossa 

kirjoitettu Pälingäisoja, mutta kyse on ortografian vakiintumattomuudesta, joten nimi 

on säilynyt muuttumattomana. Pälinkäisojalle on muodostunut myös monikollinen ja 

geminoitunut rinnakkaismuoto Pällinkäistenoja, joka löytyy 1970-luvun aineistosta ja 

esiintyy nykyisin karttanimenä. 

Muuttuneena säilynyt on Peto-oja. Nimen perusosa on vaihtunut, kun Petojoki- 

nimitys on muuttunut vaatimattomammaksi Peto-ojaksi. Todennäköisesti uoma on ai-

kaisemmin ollut suurempi ja vettä on virrannut enemmän.  

Pellinojalla saattaa olla sama tarkoite kuin Pälingäisojalla tai kyseessä voi olla 

saman alueen pienempi oja. Koska alueen kartta puuttuu, nimeä ei voi paikantaa. Nimen 

määriteosa on todennäköisesti peräisin sukunimestä Pelli. Jorma Inkisen mukaan Oriha-

ronjärven lähialueet ovat vuosisatoja sitten kuuluneet Pellin suvulle, joka omisti myös 

Porvoon Pellingin saariston (2005: 20).  

Alueen valtajoki on Teurojoki, joka kartassani mainitaan Teuronjoeksi.  Liisa Aar-

tin kartassa on sama nimi ja Terttu Rautalinin kartoissa nimi on Teuroonjoki. Nimiarkis-

tosta löytyneessä Eila Hämäläisen tallentamassa nimilipussa vuodelta 1962 on muoto 

Teuronjoki. Hän mainitsee Lappilassa käytetyn myös Teurojoki –muotoa. Raila Kaner-

van nimilipussa vuodelta 1971 joen nimi on Teurojoki. Hän mainitsee, että ”genetiivi-

muotoa ei käytetä kansanomaisesti” (NA). Nykyisin lyhyempi muoto ilman genetiiviä 

on yleisesti käytössä, mutta myös Teuronjoki –rinnakkaismuotoa käytetään.  

1950-luvun aineistosta on säilynyt Illinoja ja 1970-luvun aineistosta säilyneitä 

ovat Heroja, Koski ja Vappustenoja. Teurojokeen laskevalla Herojalla oli aikaisemmin 

rinnakkaisnimi Lähdeoja, mutta sitä en haastatteluissani kuullut. Heroja on murteen 

mukainen nimi, kun taas Liisa Aartin nimilipussa sekä hänen käyttämässään 1970-luvun 
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kartassa ollut muoto Heraoja on ehkä yleiskielinen muoto, jota tuskin on puheessa käy-

tetty. Nykyisin kartassa ja yleisessä käytössä on vain murteellinen muoto Heroja. 

Lähteenoja oli pienen ojan nimi, joka on jäänyt pois käytöstä. Isossa Teurojoessa 

oli ennen enemmän mutkia, jotka oikaistiin vuosikymmeniä sitten. Oikaisujen myötä 

mutkien nimet ovat kadonneet. Liisa Aartin keruussa muistettiin Maukuri, Pappilan-

mutka, Pitkäniemi ja Puurosenpyörre, mutta koska nimien tarkoitteita ei ole enää ollut 

olemassa, ovat nimet olleet katoavia. Rahkian joki on luultavasti ollut Teurojoen osa, 

mutta nimitystä ei enää käytetä. Poropassi-nimistä lammikkoa ei enää tunnistettu, 

myöskään ei Paino-nimistä ojaa, eikä Iinimaannoroa kerrottu käytettävän. Näiden nimi-

en tarkoitteet ovat kooltaan vähäisiä eikä niillä ole ollut suurta merkitystä asukkaiden 

kannalta.  

Vaikka vesistönimet ovat yleensä melko pysyviä ja erityisesti järvien nimet eivät 

helposti muutu, on tutkimukseen mukaan otetulla Oriharonjärvellä ollut aikaisemmin 

toinen nimi. Kuninkaan kartastossa (Alanen – Kepsu 1989: 175) on järven nimenä Pe-

lingasjärvi. Isonjaon kartoissa järveä ei näy, sillä alueen kartta puuttui arkistosta koko-

naan. Asiakirjoista löytyi kuitenkin nimi Pälingäisjärvenojansuu, jonka määriteosana 

järven nimi esiintyy. Maanmittaushallituksen Digitaaliarkistosta löytämäni kartta vuo-

delta 1842 antaa järvelle nimet Pällingäisten eli Oriharvojärvi. Järvellä on ollut siis 

rinnakkaisnimi jo ainakin 1800-luvun alussa. Kartassa vuodelta 1902 on nimet Pällin-

gäistenjärvi ja Oriharojärvi. Samankaltaiset, vain hieman erimuotoiset nimet, löytyivät 

myös 1950- ja 1970-lukujen aineistoista. Nykyisin tunnetaan vain nimi Oriharonjärvi, 

eikä rinnakkaisnimeä esiinny. Rinnakkaismuotona käytetään ellipsiä Oriharo.   

    Hangasojan paikallistaminen on hieman hankalaa, sillä ojan uoma on hieman 

muuttunut, mutta luultavasti kyse on nykyisestä Lähteenojasta. Täyttä varmuutta tähän 

en useista kyselyistäni huolimatta saanut. Koska isonjaon ja uusimman aineiston välinen 

aika on pitkä, nimi on voinut muuttua useamminkin. Tästä ja edellä mainitusta syystä 

nimeä ei voida pitää vaihtuneena, vaan kyseessä on kadonnut ja uusi nimi. (Aiheesta 

enemmän Ainiala 1997: 233.) 
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6. LOPUKSI 

 

 

Tutkielmassani olen tarkastellut Kärkölän Korvenkylän ja Myllykylän paikannimistön 

säilymistä ja muuttumista.  

Artefaktien nimiä on vanhimmissa aineistoissa hyvin vähän ja ne ovat säilyneet 

huonosti. Latoja ja teitä on ollut paljon, mutta niiden nimiä ei löydy isonjaon asiakirjois-

ta tai kartoista. 1950-luvulla nimestäjät eivät keränneet paljonkaan artefaktien nimiä, 

mikä johtuu tuolloin annetuista nimestysohjeista. Siltojen ja tienosien nimistä 42 pro-

senttia on säilynyt 1970-luvulta 2000-luvulle.  

Kaikissa aineistoissa esiintyi eniten viljelysnimiä. Isonjaon aikaisista viljelysni-

mistä on säilynyt 1970-luvulle 13,6 prosenttia ja 2000-luvulle 9,9 prosenttia. 1970-

luvun viljelysnimistä on säilynyt 2000-luvulle 42,6 prosenttia.  

Viljelysnimissä muutoksia ja katoamisia on aiheuttanut viljelystapojen muuttumi-

nen. Peltojen salaojitusten ja koneellistumisen myötä pienet peltoalueet on yhdistetty 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin pienten peltojen nimet ovat kadonneet. Nimet 

katoavat myös sukupolven vaihtumisen myötä. Vanhat nimet eivät aina siirry nuorem-

malle sukupolvelle. 

Noin kolmannes 1970-luvun aineiston viljelysnimistä on vaihtunut. Jos paikan 

omistaja vaihtuu, hän voi nimetä paikan uudestaan. Nimi voi vaihtua myös, jos paikassa 

tai sen ympäristössä tapahtuu muutoksia. Nimi ei enää kuvaa tarkoitettaan riittävän hy-

vin, jolloin paikalle muodostetaan uusi nimi. Uusi ja vanha nimi eli rinnakkaisnimet 

voivat olla käytössä yhtä aikaa.  

Aiempien tutkimusten mukaan luontonimet säilyvät hyvin muuttumattomuutensa 

tähden. Tämän tutkimuksen kohteen maastonimet eivät ole säilyneet hyvin isonjaon 

ajoilta. Isonjaon aikaisista maastonimistä on säilynyt 1970-luvulle ja 2000-luvulle vain 

12,2 prosenttia. Isonjaon aikaan alueella on ollut vähän asutusta ja asukkaiden vaihtu-

vuus on ollut suuri. Nimien käyttäjäpiiri on ollut pieni ja traditio on päässyt katkeamaan. 

Uudempien aineistojen nimet ovat säilyneet huomattavasti paremmin. 1970-luvun aikai-

sista nimistä on säilynyt 2000-luvulle 68,1 prosenttia. Kadonneista monet ovat maanko-

houmien nimiä, joilla on ollut vähän käyttäjiä.  
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Vesistönimet näyttävät säilyneen parhaiten. Vanhimpien aineistojen vesistönimis-

tä on säilynyt 2000-luvulle puolet ja 1970-luvun vesistönimistä on säilynyt 2000-luvulle 

52,9 prosenttia. Alttiimpia katoamiselle ovat olleet ojien nimet. 

Paikannimistöt eivät ole pysyviä tai muuttumattomia. Ne muuttuvat elinympäris-

tön ja elintapojen myötä. Paikannimien säilymisen ehtoja ovat tradition katkeamatto-

muus ja tarkoitteiden pysyvyys. Kulttuurinimet säilyvät luontonimiä huonommin, sillä 

ihmisten luomina paikkoina niiden tarkoitteet ovat herkkiä muuttumaan ja katoamaan. 

Monet kulttuurinimet ovat mikrotoponyymeja, jolloin nimiperinnön jatkuminen seuraa-

ville sukupolville on erävarmempaa kuin luontonimillä, joilla on usein laajempi käyttä-

jäkunta.  

Tarkasteltujen aineistojen erot ovat suuria ja niissä on puutteita. Esitellyt säilymis- 

ja katoamisprosentit ovat siksi vain suuntaa antavia. Kuitenkin tämän tutkimuksen va-

lossa Viljo Nissilän päätelmät 50 vuoden takaa pitävät yhä paikkaansa: ”Etenkin meidän 

aikanamme vanhaa nimistöä häviää paljon, mihin ovat syinä yleinen teknistyminen, uu-

det viljelytavat, vanhojen elinkeinojen häviäminen, väestön liikkuvuus ja maaltapako, 

huvila-asutus, nopeasti kasvavissa asutustaajamissa vallitseva piittaamattomuus vanhas-

ta nimistöstä ym.” (Nissilä 1962: 56.) 
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