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Kysymykset 

Millaisia paikannimiä on erotettavissa varhaismetallikaudella  Muinais-

Saimaan alueella?

Millaisia paikannimiä tunnetuilla varhaismetallikautisilla kohteilla on?

Millaisiin saamelaisia varhaisempiin ilmiöihin paikannimiä liittyy?

Voisivatko  jotkut paikannimistä olla saamelaisia?

Mitä muita havaintoja varhaismetallikautisen kohteiden paikannimistä voidaan 

tehdä?

Mitä muutoksia paikannimistössä tapahtui varhaismetallikauden ja rautakauden 

kuluessa? 



alueen ja periodin rajaukset

Alue

Muinais -Saimaan alue

Salpausselkä  1 (Parikkala - Imatra – Lappeenranta - Lahti)

Mikkeli  – Kuopio – Iisalmi – Joensuu – Kesälahti 

Karjalankannas

Päijänteen vesistön alue

Periodi ( 1900 eaa – 300/400 jaa) 

Varhaismetallikauden alku

1900  -1000 eaa. tekstiilikeramiikan leviäminen

1000  eaa. – 300/400 jaa. Sär2 –keramiikkaryhmien alatyypit

 800 eaa. – 300 jaa. Morby -keramiikka 

Pronssikausi  1700 – 500 eaa. 

Rautakausi  500 eaa. – 1100 jaa. / 300 jaa. – 1300 jaa.



aineisto

 Käytettävissä Muinaisjäännösrekisteri

 varhaismetallikauden kohteet

 pronssikauden kohteet

 ongelmana III–luokan kohteet

 joukko keskeisiä kohteita pudotettu pois (syynä se, että ne ovat tuhoutuneet tai loppuun 
kaivettu) 

 Itse keräämäni aineisto Suomen ja Karjalankannaksen tekstiilikeramiikasta

 kerätty kaikki tunnetut kohteet vuoteen 2000 saakka

 Yhdistetty aineisto (liitteenä esimerkkejä)



Varhaismetallikauden keramiikkaryhmät

Tekstiilikeramiikan 
alaryhmät ja 
pohjoisen 
Fennoskandian IT-
ja Lovozero-

keramiikat
1900 – 1000 eaa.
(Lavento 2004)

Sär 2 -keramiikan 
alatyypit, Morby-
keramiikka ja 
Kalmistonmäen 
keramiikka 

1000 eaa – 300 jaa.
(Lavento 20014)



Poimintoja edellä esitetystä 

paikannimiaineistosta

 Pauli Rahkonen 2013: The South-Eastern 
Contact Area of Finnic Languages in 
the Light of Onomastics

 *Hepojärvi > Khepoyarvi oz. // vrt. 
Enonkoski Heposaari

 *Kuusijoki > Kusi | nka, vrt. Kuopio 
Kuusikkolahdenniemi

 Kivuya ~ *Kivioja > Kivuya, vrt. Iitti 
Kivirappu, Pielavesi Kivisalmi

 ’valkama’ > Volgom | ka, ei 
havaintoja Muinais-Saimaan 
aineistossa

 ?valk -/ valg- , vrt. Asikkala Valkeistenkärki, 

Taipalsaari Valkeisaari

Fi.  kangaz > Ru. Канг, vrt. suomenkieliset 

kangas-nimet maastotyyppiä 

tarkoittamassa

 ’musta’> Msta, Mstizhskoye oz., vrt. Ristiina 

Mustapohja

Hiisi /  hiide- ?, vrt. Iitti Hiisiöistenlammi, Iitti 

Hiidensalmi

Tässä mainituissa alun perin 

”suomalaisissa” nimissä on elementtejä, 

jotka Rahkosen mukaan ovat säilyneet 

hyvin myös alueilla, jotka myöhemmin 

ovat slaavilaistuneet

Esimerkkejä, joita löydettävissä 

Itä- ja kaakkois-Suomesta



Rahkonen 2013: Suomen etymologisesti 

hämärää vesistönimistöä

Tällaisia nimiä ovat kannaksiin ja vetotaipaleisiin liittyvät vesistönimet,

joissa esiintyy kantauralista johdettavissa oleva nimikanta uht(V)-, oht(V)- ja 
V(u)oht(V)- < *ukti ̮, 

sekä välijokiin liittyvat nimet, jotka palautuvat suomalais-permilaisessa kielentasossa 
asuun *viksi (tai ehkä *veksi) > vieks(V)-, viiks(V) ja luultavasti myos vääksy. 

Näiden lisäksi tarkastelen S(u)ont-/Sond- ja Kem(V)-nimikantoja, joiden levikki ulottuu 
Suomesta itään aina Vologdan, Rybinskin ja Kostroman alueille.

Lopuksi käsittelen Suomessa esiintyviä -ari-, -äri- ja –ere loppuisia järvien nimiä, joiden 
joukosta olen poiminut tarkemmin tutkittaviksi nimet Inari, Ahtäri, Koitere ja Syväri. 



Kansainvaellusajan (400 – 550 jaa.) 

asutus Valko-Venäjän alueella

Keskeisestä kulttuurin muutos 

tapahtuu rautakauden 
keskivaiheilla pohjoisessa
- Djakovo –kulttuuri heijastuu Viron 
keramiikassa, mutta Suomessa se 
vaikuttaa hyvin niukasti



Tasakantaiset nuolenkärjet ja 

ensimmäiset rautaesineet Suomessa

Tasakantaiset nuolenkärjet

Ajoitus n.  2000 – 500 eaa. 

Savukosken 

akinakestikarit

700 -400 eaa. 



Polttokenttäkalmistojen levintäalueet 

Suomessa

Wessman 2010

siirtyminen ruumishautaukseen •

ristiretkiajalla



Esimerkki varhaismetallikauden / varhaisen 

rautakauden asuinpaikka - lapinraunioalueesta



Ruokolahti Karoniemi – varhaismetallikauden 

myöhäisvaiheen / varhaisen rautakauden 

asuinpaikka-alue Saimaan kaakkoisosassa



Muutamia vastauksia

Paikannimet hyvin erilaisia tunnetuilla pronssikautisia ja varhaismetallikautisilla 

kohteilla

Nimien ikä vaihtelee

Nimien funktio vaihtelee

Nimet annettu eri aikoina ja niitä ovat antaneet erilaiset ryhmät

ajoitus varhaismetallikaudesta  1900-luvulle

Pieni osa  paikannimistä on saamelaisten nimeämiä

saamelaisen kielellisen vaiheen ajoitus epävarmaa

Mitä muutoksia varhaismetallikaudelta rautakaudelle siirryttäessä tapahtuu?

väestön väheneminen mutta vähittäinen lisääntyminen jälleen  600-luvulta jaa. lähtien


