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Päätelmiä 1–4 

1) Nuorakeraamisen kulttuurin mukaan levisi Itämeren itäisille
rannoille läntinen proto-indoeurooppalainen kielimuoto; tämän
puhujat ei kuitenkaan olleet baltteja eikä tavanneet alueella
uralilaisten kielten puhujia (kampakeraaminen kulttuuri edustajat
puhuivat ilm. ns. proto-eurooppalaisia kieliä). 

2) Länsi-uralilaisen kielen (varhaiskantasuomen) puhujat alkoivat
siirtyä länteen II vuosituhannella eKr, proto-indoeuroopan ja 
-indoiraanin lainojen omaksumisen jälkeen.

3) Varhaiskantasuomi (joka käsitti itämerensuomen, saamen sekä
mordvan esimuotoja) alkoi kehittyä jo Keski-Venäjän alueella.

4) Muutto länteen tapahtui vaiheittain ja ryhmittäin useiden
vuosatojen aikana.



Balttilaisten lainasanojen historiallisen taustan tutkimiseksi
pitää vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1) milloin ja millaisia reittejä pitkin siirtyivät varhaisen
itämerensuomen puhujat länteen;
2) milloin ja missä eriytyivät kantasuomi ja kantasaami;
3) missä eri aikoina sijaitsivat esibaltit (sekä milloin balttilaisia
kieliä alettiin puhumaan Baltiassa).



Itämerensuomen muodostuminen (Lang 2015)

1 – Tekstiilkeraamika algne tuumikala, 2 – Djakovo-eelse keraamika levik, 3 – Ananjino kirved, 
4 – Akozino-Mälari kirved Kesk-Volgal, 5 – alg-germaani rahvastik Läänemere idarannikul.



http://pakana.greatnow.com/SIVU1.HTM

Tekstiilikeramiikkan levikki 2

Esi-Djakovon, Asvan,
Paimion, Ilmandun ja
Morbyn keramiikkan
levikkialue



Ananjinon pronssikirveiden levikki 
(1000-500 eKr; Juškova 2011, fig. 97-98)



Akozino-Mälarin tyypin pronssikirveiden levikki 
(1000- eKr; Juškova 2011, fig. 99)



Päätelmiä 5–6 

5) Itämerensuomalaisten ja saamien esivanhemmat alkoivat
siirtyä eri ryhminä Volga–Okaan alueelta länteen ennen II vuosi-
tuhannen loppua eKr. (joka tarkoittaa myös varhaisen itämeren-
suomen hajoamisen alkua);

6) Saamien esi-isät liikkuivat Fennoskandiaan Luoteisväylää pitkin, 
itämerensuomalaisten esi-isät Lounaisväylää pitkin; molemmat
liikkeet käsittivät useita muuttoaaltoja ja kestivät monta vuosisataa.



Kantasuomalaisten ja balttien kontaktialueet (alk. 1000 eKr)

1 – Tekstiilkeraamika algne tuumikala, 2 – Djakovo-eelse keraamika levik, 3 – Ananjino kirved, 
4 – Akozino-Mälari kirved Kesk-Volgal, 5 – alg-germaani rahvastik Läänemere idarannikul.

Balti hüdronüümid



Länsi-uralilaisten ja 
esibalttien heimojen
levikkialueet
(700-300 eKr V. V. Sedovin
mukaan)

I – riibitud keraamika k., 
II – Dnepri-Dvinaa k.,
III – Juhnovo k.,
IV – Ülem-Okaa k.,
V – Milogradi k.,
VI – tekstiilkeraamika k.

NB! Sedovilla puuttuu länsi-baltti. 

länsi-
baltit



Itämerensuomen ja baltin
asutuksen kontaktivyöhyke
Itä-Balttiassa
I vuosit. alku (n. 900) eKr
(Lang 2016, fig. 1)

Merkit: ● - linnoitukset; ○ - asuin-
paikat mäillä



Päätelmiä 7–8 

7) Balttilaisia vaikutuksia voitiin omaksua kantasuomeen kaikkialla
Luoteisväylässä Volga–Okaan alueelta Väinäjoelle (Keski-Balttiaan asti);

8) Itämerensuomalaisten esi-isät ehtivät Itämeren rannoille ennen
itäbalttien esi-isiä tai viimeistään samoina aikoina heidän kanssa.



Kiukaisten keramiikka

Lubāna

? Kivikauden lopun – varhaisen
pronssikauden
kulttuuriryhmät Balttiassa ja 
Suomessa
(2000-1200 eKr.)

Tekstiili-
keramiika

Tekstiili-
keramiika

Lubānan
keramiikka

Kiukaisten
keramiikka



Hiidenkiukkaat -1500eKr

Kiviarkkukalmistot -1200 eKr

Reznes ym. -1300 eKr.

Kivirakenteiset
hautakummut -1300 …

Maanpäälliset monumentaalikalmistot
keskimmäisellä pronssikaudella



Skandinaavinen

pronssikulttuuri

Rannikko-Virossa



(Lang 2015, 2016) Baltic loanwords Germanic loanwords

Hunting- more than 20 0
gathering:

Farming: ca. 20± ca. 20±
kõblas – hoe ader – ard, plough
vagu – furrow humal – hop
seeme – seed juust – cheese
rouhia ‘jahvatada’ – to grind, mill kana - hen, chicken
hernes – pea kaer – oat
põllõ ‘odraohakad’ – thistle of barley lammas - sheep
puuro/puder – porridge, mash leib – bread
hiiva ‘pärm’ – yeast, barm põld – field
talgud – bee ‘common work and vannas ‘adratera’ – ard point

party’ nauta ‘veis’ – cattle
taigen – dough, duff

Others: vaha – wax laev – ship; puri – sail; meri - sea 
kärg – honeycomb hüljes – seal 
kalev mõrd – basket trap; noot -



Päätelmiä 9–12

9) Varhaisella pronssikaudella ennen suomalais-ugrilaisten tuloa
voitiin Itämeren itärannikon maissa puhua monta erilaista kieltä
ja murretta (esim. paleoeurooppalaisia kieliä, pohjois-
indoeurooppaa ja Skandinaaviasta tulleiden esigermaania);
10) Noin 1500/1200– 900/800 eKr. oli Suomen ja Viron rannikko-
alueilla dominoivaksi kieleksi esigermaani, joka myöhemmin
vaikutti myös kantasuomeen;
11) Uudet itästä saapuneiden ryhmät muuttivat myöhäisellä
pronssikaudella ja esiruomalaisella rautakaudella voima-, kulttuuri-
ja kielisuhteet Virossa ja Etelä-Suomessa lopullisesti itämeren-
suomalaisten hyödyksi;   
12) siinä aikaisemmat kulttuuri- ja kieliryhmät, mm. paikallinen
esigermaaninen väestö sulattautuivat itämerensuomalaisten
joukkoon.



Väinäjoen itämerensuomen
(Daugava-Finnic) merkityksiä

(1) ?? myöhäinen varhaiskantasuomi

(2) kanta-eteläviro

(3) eteläinen (kanta)itämerensuomi

(4) eteläisin etelä-itämerensuomi (liivi, eteläviro)

(5) Väinäjoen liivi



Väinäjoen etymylogia

? *dweina (?dwaina; vrt. sl. Dvina, sa. Düna)

kuraliivin vēna ‘Väinäjoki; leveä joen suu; satama’;

salatsiliivin vēn ‘Väinäjoki’ (1665 Weina)

eteläviron Väinä (-jõgi; Setu (Salve 2016), Lutsi)

länsiviron väin, vein ‘salmi’   

?esigermaaninen laina (Wiklund, Karsten; SSA 3: 478; LägLoS
III: 420-421 –ei ole)

?esislaavilainen laina (Kiparsky, Vilkuna, Viitso ym.)

?? (esi)pohjoisindoeurooppalainen laina (vrt. Koiva, Narva)



Ims. *litna ‘linnoitus’

va. lidna ‘kaupunki’

ve. ľidn ‘kaupunki‘

su. linna

vi. linn ‘kaupunki’ 

Aun. linnu ‘kaupunki’

ink. linna ‘kaupunki’

ly. ľinn ‘kaupunki’

Väinäjoen ims. *liina:
etelävi. liin ‘kaupunki‘, maaliin ‘linnoitus’
ku.-li. nīnõ ‘palatsi’; nīnõmä’g ‘linnoitus’

sa.-li. nīn ‘kaupunki’



Väinäjoen e. eteläisin itämerensuomi –
liivin ja eteläviron yhteispiirteitä

• molemmassa puuttuu useita uudennuksia, jotka
muulla ims-ssa (vrt. om ~ um ‘on’, baltt. ai: sain ‘seinä’, 
(h)ain ‘heinä’; keskivokaali pysynyt)

• johdonmukaisesti etelä-ims. äännemuutoksia (esim. 
kolme kestoastetta, tahti-isokronia, ks. Pajusalu 2012)

• muoto-opillisia yhteisinnovaatioita (esim. yksitt. 
partisiippien käyttö (evidentiaalisessä merkityksessä); 
jussiivi, instrumentaali yms., ks. O’Rourke, Pajusalu 
2016)

• runsaasti sanastollisia yhteispiirteitä
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