
KIRKKONUMMEN JÄRVIEN JA LAMPIEN 
NIMET

Jaakko Raunamaa (@helsinki.fi)



MITÄ OVAT PAIKANNIMET?

Syntyneet tarpeesta

Kulttuuri- ja paikkasidonnaisia

Suullista perinnettä







ESIMERKIT NIMIEN ETYMOLOGIOINNISTA

*Lahnus -> Lahnuksenjärvi -> Lanuksjärvi -> Lanuks -> Lonoks

Vrt. *Haapalaksi (nyk. Huopalahti) -> Hoplax

Immerlampi <- Ymmerlammi <- *Ymmyrjäislammi

Vrt. *Ymmyrjäislammi -> Immers (Korppoo)

Pitkänen 1985



HUOMIOITA/PÄÄTELMIÄ

Vedenkokoumia 89. Rinnakkaisnimiä 130.

Yleisimmät: Lillträsk, Storträsk, Igelträsk, Vitträsk -> Etelä-Kirkkonummi täynnä pieniä 
lampia ja järviä, jotka ovat syntyneet maan noustessa. Myös pelkän perusosan 
sisältäviä nimiä (Träsk, Lampi, Järvi) on paljon.

Yleisimpiä nimeämisperusteita: paikan sijainti (Lappböleträsk, Tollsträsket, Kotolampi) 
ja paikan topografinen ulottuvuus (Djupström, Kaitalampi, Kolmperä)



NIMIEN KIELELLINEN ALKUPERÄ

89 vedenkokoumasta 45 tapaukselle on löydettävissä suomenkielinen alkuperäisnimi, 
32 ruotsinkielinen ja loput 12 ovat alkuperältään epäselviä.

Muista kielistä ei viitteitä.

Kirkkonummen isoimmista järvistä suurin osa suomenkielisiä (pois lukien Vitträsk ja 
Bakträsk-Storträsk?)



Sinisillä neliöillä merkittynä 
Kirkkonummen vanhimmat 
suomalaiskylät (Kepsu 2005)

Sinisillä ympyröillä merkittynä 
ovat suomalaisperäiset ja 
keltaisilla ruotsalaisperäiset 
järvien ja lampien nimet.



KIRKKONUMMEN ESIHISTORIAA

Arkeologisia löytöjä vähän, mutta siitepölytutkimusten mukaan kiinteää viljelystä 
Lapinkylänjärvellä alk. 700 jaa. ja Molnträskillä alk. 1100-1200 jaa.

Ketkä asettuivat Kirkkonummen seudulle viljelemään maata?



NIMEÄMISMALLIEN KESKITTYMÄT

Pohjois-Kirkkonummen järvien ja 
lampien nimillä paljon 
rinnakkaistapauksia läntisillä ja 
pohjoisilla lähialueilla.

Kirkkonummen tapaukset: 

- Kurkisto

- Hepari

- Lamminjärvi

- Kolmperä





KIRKKONUMMEA LÄHIMMÄT RAUTAKAUTISET 
KESKUKSET



SAAMELAISTEN TAI 
VIROLAISTEN VAIKUTUS?



LÄNSI-UUDENMAAN PAIKANNIMET
Mitä ne kertovat esihistoriasta ja suomalaisuuden synnystä?





Pelkkiä nimiä tarkastelemalla ei voi ymmärtää nimisysteemiä. Pitää ymmärtää 
muinaista kulttuuria. (Saarelma-Paukkala 2015)

-> Kielen ulkopuoliset tekijät ohjaavat sitä, miten esim. sanat, lausekonkstruktiot ja 
henkilönnimet kulkeutuvat ja muokkautuvat. 

-> Etelä-Suomen alueella rautakauden aikana kaksi keskeistä yhteiskunnallista 
muutosta: 

1. Siirtyminen kylämuotoiseen ja maanviljelykseen asutukseen alk. 300 jaa. 

2. Alk. 1000 jaa. Ruotsin maakuntien kasvava vaikutus ja kristinusko.



TUTKIMUSASETELMA

Kielitieteilijät ja arkeologit ovat osoittaneet, että Pohjois-Virolla ja Etelä-Suomella on 
täytynyt olla tiiviit suhteet rautakauden aikana (Häkkinen 2014 ja Tvauri 2006). 

+ Suomalaisten geeneissä ns. pullonkaula ajanlaskun alussa. (Sundell 2014)

+ Uudenlaisten kylämuotoisten asutusten leviäminen alkaa Virossa ajanlaskun jälkeen. 

(Kriiska & Tvauri 2007)

+ Suomessa sama kehitys alkaa 300 jaa. (Huurre 1980)

= Ajanlaskun jälkeiset vuosisadat ovat olleet hyvin tärkeitä suomalaisen etnoksen synnylle. 

Paikannimistön avulla on mahdollista selvittää, minkälaisista vaikutteista rautakauden ”suomalaisasutus” 
sai muotonsa.



TAVOITTEET

• Selvittää Länsi-Uudenmaan rautakautista esihistoriaa

• Kehittää nimistöntutkimuksen ja arkeologian välistä teoriapohjaa

-> Miten suomalaiseksi kuviteltavat ainekset (nimistölliset, arkeologiset, historialliset, 
folkloristiset (Frog 2015), kielihistorialliset jne) levisivät rautakauden Etelä-Suomessa?



METODIT

• Monia

• Pääpaino paikannimissä ja niiden sisältämässä informaatiossa: 

o Etymologioissa

o Nimien kielellisen perustan selvittämisessä

o Paikannimien maantieteellisten levikkien vertailussa

o Paikannimissä tapahtuneiden äännemuutosten yhdistämisessä sanaston kielihistoriallisiin 
lainalaisuuksiin

o Maantieteessä (maankohoaminen tai muut luonnonmullistukset)



ARTIKKELIEN ABSTRAKTIT

1. Kirkkonummen paikannimet

Artikkelin kysymykset nousevat gradutyöstäni ja sen tuloksista.
Lisäksi huomiota alueen muihin paikannimiin. Esimerkiksi monilla
saarten nimillä on paralleeleja tapauksia Turunmaan saariston
kanssa (Hirsalo, Hylkan, Järvö, Linlo, Loman, Makilo, Salmen,
Saludden (Pitkänen 1985).



2. Luoteis- ja Pohjois-Viron yhteydet Länsi-Uudellemaalle paikannimistön
valossa

Selvitän, miten arkeologisten yhtäläisyyksien ja paikannimien suhde on havaittavissa.
Tutkimuskohteina ovat erityisesti Karjaan ja Lohjan seudut. Niistä on löydetty runsaasti
rautakaudelle sijoittuvia kiinteitä löytöjä, joille löytyy vastineita Viron alueilta. Yksi
tutkimuskohde löytyy maanviljelykseen liittyvistä paikannimenosista, kuten ahde, ajos,
kaski, kuri, orko, perkiö, sorto ja tappo.



3. Länsi-Uudenmaan rautakaudelle sijoitettavat nimet ja yhteydet mahdollisiin
arkeologisiin tutkimuskohteisiin: Kalma-, moisio ja hiisi-nimet ym.

Tavoitteenani on etsiä esihistorialliselle ajalle mahdollisesti liittyvien paikannimien perusteella
arkeologisesti merkittäviä paikkoja. Esimerkiksi nimenosat kalma, moisio ja hiisi saattavat olla
rautakaudelta periytyviä. Esimerkkinä tällaisen työn hyödyllisyydestä on Juha Ruohosen
vuonna 2013 Turussa aloittamat kaivaukset, joissa löytyi Suomen vanhimman tunnetun kirkon
perustukset. Löytö perustui paikannimeen Ristimäki, jonka pohjalta arkeologi Ruohonen
kiinnostui paikasta (Ruohonen 2013).



LOHJAN RAUTAKAUTISET HAUTA- JA ASUINPAIKKALÖYDÖT (MUINAISMUISTOREKISTERI) SEKÄ 
VANHIMMAT KYLÄT (KEPSU 2005 JA YLIKANGAS 1973)



4. RAUTAKAUTISET HENKILÖNNIMET ASUTUSNIMISSÄ: SUOMESSA JA 
POHJOIS-VIROSSA.

• Etelä-Suomesta ja Pohjois-Virosta löytyy runsaasti yhteistä henkilönnimiin 
pohjautuvaa asutusnimistöä.

Virosta:

• Paul Johansen: Die Estlandliste des liber Cenus Daniae (1933)

• http://xgis.maaamet.ee/knravalik/

Suomesta:

• peruskartta

http://xgis.maaamet.ee/knravalik/




34 suomalaista paikannimimallia, joihin sisältynee henkilönnimi ja joita on tavattu 
myös Pohjois-Virosta (Liber Census Daniae).

Ani-, Anja-, Asikka-, Auva-, Auvi-Ihala-, Ika-, Ikka-, Iko-, Jalo-, Kaipi-, Kaleva-, Kalli-, 
Karu-, Karva-, Karvi-, Kasu-, Kauppi-, Kiia-, Kiika-, Killa-, Killi-, Kirja-, Kouvo-, Lalli-, 
Lella-, Lemme-, Lempi-, Lempo-, Lempä- Manti-, Miela/i-, Paim-, Parikka-, Paro-, 
Pauni-, Rahko-, Raho-, Ra/outio-, Sorri-, Tapa/o-, Toikka-, Unta/o- ja Viho-

(peruskartta)



ANI- KOUVO-



NIMIKESKITTYMÄT

?





ARKEOLOGISESTI  TODETTAVA ASUTUS KESKIAJAN ALUSSA ( LAHELMA 2009)


