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Retfti T amy ereen nimistti iin

Paikarurimet ovat olennainen elementti niin
luonnonmaisemassa kuin rakennetussakin y*-
piiristdssi. Paikannimet voidaan jakaa kahteen
piiiiryhmtitin: perinteisiin paikannimiin ja kaava-
nimiin.

Perinteiset paikannimet ovat syntyneet aiko-
jen kuluessa. Suomen vanhimmat paikannimet
kuten esim. Sqimqq ja Pciijrinne ovat mahdolli-
sesti tuhansia vuosia vanhoja. Nimet antoi maa-
tamme silloin asuttanut kiertelevii eriinkiivijii-
veesto.

Myds rakennettu ympiirist0mme on taynniL
paikannimiii, joita tarvitsemme joka pliivii. Ka-
tujen, teiden ja puistojen nimet ovat kaavanimi4
jotka on varta vasten suunniteltu alueelle.

Suomen paikannimisto on ilmeisesti ollut
suurimmillaan 1900luvun alkupuolella, jolloin
suomenkielisia paikannimib oli ainakin 3 miljoo-
naa. Nykyisin niita on noin2,5 miljoonaa.

Alueelliset erot paikannimien miiiirissd ovat
suuria. Eniten nimia on tarvittu tiheiisti viljellyil-
16 alueilla. Esimerkiksi joissakin Lounais-Suo-
men kylissd on jopa 30 nimeii nelitlkilometriii
kohti, kun taas Lapin harvaanasutuilla seuduilla
saattaa olla vain yksi nimi neliokilometriii kohti.
Htimeen pitajien nimimdiirii on 10-14 nimed ne-
liokilometrillti ja sama suhde piitee mycis verrat-
taessa yksittdisen paikkakunnan eri alueita.

Isonjaon asiakirjoista ndkyy, kuinka vanho-
jen peltoviljelyalueiden kuten Kyttiliin, Tamme-
lan tai Takahuhdin nimisto oli miiiiriilttiiin mo-
ninkertainen verrattuna Hervannan nimistOon,
silla Hervanta oli valtaosin asumatonta metue-
maata. Tiillii seikalla on merkitystii nykyiiiinkin,
kun tulee pohdittavaksi, mistd saadaan nimet
esim. tulevan Vuoreksen asuntoalueen kaduille
ja puistoille.

Nykyiiiin paikannimien miiiirii on v6henemds-
sii elinympiiristossamme tapahtuvien muutosten
takia. Meidan elintapamme ja koko kulttuurim-
me ovat muuttuneet niin- ettii emme enii?i tarvit-
se nimiii yhta monille paikoille kuin ennen.

Ottakaamme esimerkeiksi Messukylii ja Ta-
kahuhti, joissa maanviljelyksellii on tuhatvuoti-
nen perinne, ja joissa jokaisella pellolla, niitylla
ja laitumella oli entisind aikoina nimi. Nyt ei pel-
toja ja niiftyja enii6 ole, vaan niiden paikalla on
asuintaloja, kouluja, kauppoja ja teollisuusra-
kennuksia. Sadat vanhat nimet, joilla saattoi olla
ikaa satoja vuosia, ovat ndin jiLiineet pois kdy-
tdstii ja niiden mukana on kadonnut kappale en-
tisajan eltimaa ja kulttuuria. Parhaassa tapauk-
sessa kuitenkin vanhat paikannimet jiidviit

eloon, kun ne otetaan kayttOon kaavanimistOs-
s6, esimerkiksi katujen ja puistojen nimissii.

Enin osa paikannimistAmme on siirtynyt suku-
polvelta toiselle suullisena perinteen6. Kirjoitus-
tradition piiriin paikannimet ovat tulleet eri ai-
koina. Hrime mainitaan wonna ll43 Novgo-
rodin kronikassa. Turun tuomiokirkon keski-
aikaisessa Mustassa Kirjassa samoin kuin muis-
sa keskiaikamme asiakirjoissa on Tampereen
seudun nimiii.

Takahuhdin nimi mainitaan jo ruonna 1390.
Mustassa Kirjassa mainitaan vuoden 1450 tie-
noilla nimi Peltolampi. Myos nykyiset kaupun-
ginosannimet Hyhb, Kalkku, Niemi, Messukyla
ja Tohloppi ilmaantuvat asiakirjoihin 14001u-
vulla.

On oikeastaan aika merkillistd, etldt syrjiiiset
Suolijdrvi ja Sdrkijcirvl esiintyvZit keskiajan
asiakirjoissa, kun sen sijnn Pyhtijcirvi ja Nrisi-
jcirvi eivtlt niissii esiinny. Yleensii vanha nimi
siiilyy, jos mikaiin olennainen sen ympirist0ss?i
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ei muutu, jos paikalla on jatkuvasti kayttajia ei-
kii paikka ole hahmoltaan muuttunut ratkaise-
vasti. Suurten ja keskeisten luonnonpaikkojen,
kuten suurten jarvien ja jokien tai korkeiden
\uorten nimet ovat luonteeltaan pysyviii. Niinpii
on perusteltua olettaa, ella Ncisijcirven ja Pyfui-
jcirven nimet ovat hyvin vanhoja ja palautuvat
eriikaudelle asti.

Tammerkosken kylaan viitataan jo 1400-lu-
vulla, mutta kylan nimi esiintyy ensi kerran asia-
kirjoissa vasta wonna 1544. Historiantutkijoi-
den mukaan Tammerkosken kannas oli jo var-
haisella eriikaudella tiirkeii kulkureittien solmu-
kohta, jossa kohtasivat llinnestii itaan ja eteliistii
pohjoiseen johtavat reitit. On siis perusteltua
olettaa, ettd Tammerkoski on niin keskeinen ja
laajalti tunnettu luonnonpaikka, etta sen nimi on
siiilynyt mahdollisesti vuosituhansia l6hes muut-
tumattomana.

Toisaalta vuosikymmeniti vallalla olleen seli-
tyksen mukaan Tammerkoski- ja Tampere-ni-
mien pohjalla on patoa merkitsevii muinaisruot-
sin sana damber, joka lainattiin 1100luvu11a.
Tdmiin teorian kannattajat ovat siis sita mielta,
ettd padon rakentaminen Tammerkoskeen oli
niin suuri mullistus, ettii kosken eriikautinen ni-
mi jaii kaytostii ja katosi jtiljettomiin. Damber-
sanaan perustuvaa selitystii on kritisoinut mm.
professori Lars Huld6n.

Vuoden 1500-luvun maakirjoissa mainitaan pi-
tajet, kylat ja talojen isiinntit, mutta viljelysnimet
tulevat asiakirjoihin varsinaisesti vasta isonjaon
kartoissa ja asiakirjoissa, jotka muodostavatkin
vanhan paikannimist0mme tiirkeimmiin liihteen.

Isojako aloitettiin Tampereen seudulla 1700-
luvun puoliv?ilin jiilkeen. Mytis kiirajapOyta-
kirjat, joita nimistontutkimus on hy0dynttinyt
toistaiseksi vielii melko vfian, saattavat tarjota
tulevaisuudessa arvokasta tietoa- kunhan niiden
sisaltaimet nimet saadaan kortistoitua. On mah-
dollista, ettd kiirijdpoytakirjoihin kiitkeytyy sel-
laista paikannimitietoa, joka saattaisi hetkessii
ratkaista jonkin sellaisen nimen tulkinnan, josta
nyt on pystytty esitttimtliin vain olettamuksia.

Seuraavassa tarkastelen joitakin isonjaon
kartoissa ja asiakirjoissa esiintyvia paikannimiii
esimerkkeini siitii kuinka Tampereella nimettiin
paikkoja 1700- ja 1800-luvuilla.

Kalkun Sileesuonkadun perusteena on peltoalue
nimelta Silee suo (1763). Pelto on aikaisemmin
ollut suota, kuten nimesttikin kay ilmi ja miliiri-
teosa silee viittaa nehtavdsti suon tasaisuuteen
ja vahaisen kasvustoon. Lamminpiiiin Kivi levon-
tien polyana on wonna 1767 mainttu Kivilevon
moisio-nminen palsta. Sana lepo tai levo mer-
kitsee karjan levdhdyspaikkaa ja sana moisio
puolestaan tarkoittaa Hiimeessii ja Satakunnassa
'takamaille metsdin raivattua peltoa'. Pyhcillon-
polun taustalla on isonjaon kartassa vuodelta
1763 mainittu Niemen talon niitty Pyhald6. Sa-
na pyhcild, pyhcillys tarkoittaa Lounais-Suomes-
sa vielikin nurminiittya. Sanaan liittyy merkitys
'elaimilta aidalla suojattu' ja se liittyy sanoihin
pyhci ja piha.

Vuohenojan Pqlvaqnniemenkadun pohjalla
on Vilusen ja Yrjolain talojen niittypalsta Pqlva-
niemen luhtq. Palva-sanan etymologia on epii-
varma; itse kannatan kuitenkin tulkintaa, jossa
palva merkjtsee'heindkasveja kasvavaa upotta-
vaa jiirvenrantaa'. Ristinarkun ja Takahuhdin
alueelta mainittakoon Hunninsuonkalz. Nimi
perustuu samannimiseen peltoon, joka maini-
taan kartassa vuodelta 1763. Nimen pohjalla on
todennakOisesti sana huntta 'susi' ttr huntti
'huono, kelvoton'. Linnainmaan Pohleniitynka-
dun rumeiimisperusteena on asiakirjassa vuodel-
ta 1848 mainittu Pohlenniitty. Sana pohdin,
(hitm. pohlin, pohrin) tarkoittaa viljanpuhdis-
tusviilinettii.

Melko useissa 1700-luvun nimissii esiintyy sana
suo, vail,ka kyseessii on viljelysnimi, kuten
esim. Hunninsuo, Juhansuo, Revonsuo ja Iso-
suo, jotka kaikki ovat niittyjen tai peltojen ni-
miii. Nimestii k6y siis ilmi paikan alkuperiiinen
laji, vaikka paikan kaytt<itarkoitus on muuttu-
nut: suo on raivattu viljelykseksi. Esimerkiksi
Revonsuo mainitaan v. 1826 Ala-Erkkilan niit-
tynii; Ala-Erkkiltin talo staitsi lfiella nykyistii
paloasemaa.

Samanlaista kehitystti niikyy myOs sanojen
niitty ja korpi kohdalla, Peltojen nrmet Kcirjen-
niitty Holvastissa ja Piiriniilty Lamminpiiiissi
ovat tietenkin ensin olleet niittyja. MyOhemmin
niistii on tehty peltoja, mika ei kuitenkaan ole
milla.iin tavalla vaikuttanut niiden nimeen. Sana
piiri ilmaisee etta niitty oli aidattu. Sanalla korpi
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tarkoitetaan yleensd suota tai metsd6. Lammin-
piiiin kadunnimessd P ercikorvenkstu on pol4ana
vanha viljelysnrnt Percikorpl. Tiima ei kuiten-
kaan ole paikan alkuperiiinen laji, vaan kyseessd
on aivan ilmeisesti vanha suo tai mets6, joka on
raivattu viljelmiiksi.

Toisenlaisia siirtymia on tapahtunut sellaisis-
sa viljelysnimissii kuin Hepowori, Isokuru, Jcir-
venranto, Kaupinoja, Kivinenoja ja Kykijoki.
Kaikki kuusi ovat alun perin luonnonpaikkojen
nimia, ja ne viittaavat joko maastopaikkaan tai
vesistopaikkaan. Kun siis esimerkiksi Hepowo-
rr-nimisen miien juurelle raivattiin niitty, ryhdyt-
tiin niittyiikin jossakin vaiheessa kutsumaan I1e-
povuoreksi. Tiillainen niitynnimi mainitaan vuo-
den 1785 asiakirjoissa Kdssiiliin ja Heikkilan
niittyna Takahuhdista. Voimme kuvitella, etta
alun perin niitysti kaytettiin nimitysti *Hepo-

,aoren niitty,lotnnes se lyheni pelktiksi Hepo-
vuoreksi.

Niitty nimeltii Kaupin dja mainrtaan vuonna
1826 Alisen Erkkiliin niittyna. Jcirvenranta ja
Isokuru mainitaan 1852 Kaukajiirvella Hylliltin
niittyina ja Kivinenojo vuonna 1785 Irjalan niit-
tynil Kylcijoki mainitaan vuonna 1785 Jangan,
Kyroliin, Lusan, Pekan ja Raholan niittyni. Sa-
mantyyppisid luonnonpaikan sisiiltiiviii lyhenty-
neita pellon- ja niitynnimia on isojaon kartoissa
kymmeniti.

Artefahi on yleiskiisite, joka tarkoittaa ihmiskii-
den tuotteita, kuten rakennuksia, siltoja, teita ja
esineita. Ne esiintyvdt usein myOs niittyjen ja
peltojen niminii kuten Kiviaita, joka mainitaan
Takahuhdin Heikkiltin ja Jussilan talojen niitty-
palstana vuoden 1785 asiakirjoissa. Kyseessd on
lyhentymii ja alkupertiinen nimi on ehkii ollut
"Kiviaidan vieressd oleva niitty", ja tiLme on sit-
ten lyhentynyt muotoon Kiviaita.

Muita samanlaisia esimerkkejd ovat Kivisiltq
(Takahuhdin talojen niitty 1785), Kivipdytci
(Pitkaniemen ntitty 17 67), Koiraporras (Irjalan
ja Suomalan pelto 1785), Kolmilato (1785 Pap-
pilan niitty), Koto Lato (Pappilan pelto 1785),
Krynikaivo (Linnan ja Loutun nritty 1785), Lqu-
tolratto (Mikkolan niitty 1848), Nokilqto (Kaari-
lan niitty 1767), Portaanpaa (Pappilan niitty
7785), Silta (Ala-Kyttiiltin nritty 1759), Tqka-
weircijein Kolmi Kulma (Na- ja Yli-Siukolan

peltoa ja metsiii 1826). Jotkut nliistli nimistii
esiintyviit kadunnimistOssdkin, kuten esim. Kivl-
sillankotu ja -raitti Tasanteella sekii Loutaka-
tonkotu Atalassa.

Useissa niityn- ja pellonnimissi on mddriteosana
henkilrinnimi, kuten esim. Eevqmuorin pelto
(Mikkolan talon pelto 1848 Leinolassa), Han-
nunniitty (Raholan ilirry 1767), Maijanniitty
@itkiiniemen ntifcry 1767), Mikon moisio (Yh-
Erkkilrin niitty 1826), Nikin Nijttu (Hintsalan
niitty 1785), Puolimatkan Stdhlin peldo, Puoli-
mqtlran Stdhlin Loiropeldo, Sotamiehen peldo
sekd Sotomiehen Forsin kaalimaa (Ala- ja Yli-
Kyttail:in pelto 1826). Myris henkiklnnimet yksi-
niiiin ovat voineet esiintyi peltojen ja niittyjen
niminri kuten esim. Kqlamies (Ala- ja Ylii-Siu-
kolan niitty 17 59) ja Karvalauri (Kokon ja Pyl-
syliin niitty 1785).

Asiakirjoissa on myris varsin erikoisia nimili.
Tiillaisista mainittakoon Hauven kuono (pelto
Vehmaisissa 1852), Hannanj alka (Linnan niitty
17 85), Hristonpytty (nrftry Vehmaisissa I 852),
Huuttava (Takahuhdin Loutun niitty 1785),
Letkuo (Hintsalan niitty 1785), Pelko @appilan
niitty 1785), Murto (Grotin pelto Vehmaisissa
1802\, Nnda Wqinion housupeHa (Ala-Erkki-
l6n pelto 1826), Suorituinen (Pappilan niitty
1785) ja Suittikisto (niitty Vehmaisissa 1852).

Edella mainituista nimet Hauven htono ja
Rinda Wainion housupeldo viittaavat todennii-
koisesti pellon muotoon. Housupelto on itse
asiassa hyvin yleinen kaksihaaraisen pellon ni-
menii ja Rintavainio tarkoittaa rinteessii olevaa
vainiota. Sen sijaan muut ovat enemman tai va-
hemmdn arvoituksellisia. Mita tarkoittavat esi-
merkiksi Suittikisto, Hdystdnpytty ja Letlcua?
Suilti-rumiit esiintyy eri puolilla maatamme, ku-
ten niitynnimi Suittilahdenperci Kurusta, Vihdin
Suitniittu, Valkealan Suiltimciki ja Karjalohjan
Suitti-ruminen niitty, joka mainitaan jo 1774.
Hristdnpytystci tulevat mieleen Teuvan kyliin-
rum Aystd seka kolme Aysll-rumeir Kuusamos-
ta ja SodankylAsta. Viittaako nm Hriystonpytty
siten mahdollisesti Tampereen vanhaan lappa-
laisasutukseen.
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Kaiken kaikkiaan Tampereen isonjaon asia-
kirjojen monisatapiinen nimist6 ta4oaa taatusti
tutkimisen aihetta asiasta kiinnostuneille.
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