
Laaja, lavea, lakea j a laakea1 

Lisiä suomen ^/'-sanojen vaiheisiin 

T E R H O ITKONEN (Helsinki) 

/ . Suomen laaja j a lavea kuuluvat seitsemän itämerensuomalaisen sanan ryh

mään, jonka vartalokonsonantisto palautuu alkuperäiseen */:/-yhtymään. 

Näihin saqoihin liittyy sekä äännehistoriallisia että etymologisia pulmia. On 

ehkä paikallaan palauttaa mieliin (Suomen kielen etymologisen sanakirjan ja 

muiden lähteiden mukaan) sanojen edustus eri ims. kielissä:2 

1. Sm. aaja (murt. oaja, uaja; vain savolaismurteissa), karjE ag)a, aun. agju, 

lyyd. agd(e), agj(e), vepsP agd, K ag', agd, E agi 'pää, ääri ' , vir. ai : gen. 

aia (Saareste 1958—63 III: 755, IV: 808) 'pukineen reunaan (paidan t. takin 

alareunaan, säärinauhaan) ommeltu nauha t. paula, reunaommel', liiv. aigä 

' reuna, ääri'. Alk. *akja. 

2. Sm. huojas Florinuksen tuntemassa sananparressa Huojas hoirniesten eländo 

mutt on työtä päätä ivarjelles. Sanasta ei ole tietoja nykymurteista; Lönnrotin 

Auo/as-artikkeli ('lätt [att bära 1. göra], lindrig [huokea], foglig, lämplig'; h. 

elanto 'lätt lefnad'; h. hovimiesten elanto) voi kokonaankin palautua Florinuk-

seen. Alk. *hokjas. 

3. Sm. laaja (läntisimmissä murteissa myös lavi, lavja(a), lavia), karj. loaja 

(vain läntisimmissä murteissa; lainaa suomesta), vatj. aadda, Jiadja, aajja, vir. 

lai : gen. laia, E (Tanning 1959: 168) lac/a : gen. läjä : partit. lakka, liiv. laigä. 

Merkityksistä tarkemmin tuonnempana. Alk. *lakja. 

4. Sm. maajas 'makea, maukas (Luoteis-Laatokan murteet, itäisimmät ja 

pohjoisimmat savolaismurteet, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Peräpohja); 

ahne, perso (lounaismurteiden pohjoisryhmä, Ala-Satakunta); halukas, kärkäs 

(lounaismurteiden pohjoisryhmä)', ink. magjaz 'niuharuokainen, ruokansa va

litseva; ahne, halukas jollekin', karj. moajas 'makea' (vain läntisimmissä mur

teissa; lainaa suomesta), vatj. madjaz 'herkkusuu', Kukkosi (Posti—Suhonen 

1 Esimiehen vuosikokousesitelmä Kotikielen Seurassa 14. maaliskuuta 1981 hiukan 
täydennettynä. 

2 Aineiston esittelyssä tässä ja jäljempänä minulle on ollut hyötyä suomen ^j-sanojen 
äänneoppia ja murremaantiedettä tarkasti kuvaavasta Marja-Liisa Tuomen pro gradu 
-työstä (1974). 
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1980: 268) magjaz 'hyvästä ruoasta pitävä, perso makealle', vir. maias : gen. 

maia, E (Tanning 1959: 172) majas : gen. mdija, makkas : matka, macjas : makja, 

majas: mak'ka 'maukas; makeanhaluinen, perso; himokas', liiv. maigaz 'himo

kas; perso makealle'. Alk. *makjas. 

5. Sm. raaja 'käsi t. jalka; eläimen ruhosta irrotettu jalka t. muu teuraan 

osa; ruho', raivioista 'jäsenistä, raajoista' (Raamattu 1685, 1758), ravio 'raaja, 

eläimen ruho, luuranko' (Etelä-Pohjanmaa, Ylä-Satakunta), ravja(a)rikko 

'raajarikko' (Länsi-Uusimaa), karjP roakie 'eläimen takaraaja, reisi', E roagie 

'eläimen ruhon neljännes; ravi', aun. roagieh 'ravia; ravakasti, nopeasti', vepsP 

ragd', K ragj, ragg: joksejb) ragjan jne. '(juoksee) ravia', vatj. rad joa, raddoa 

'hakata ' , vir. raiuda, E ragjoma 'hakata; pistää, haavoittaa', E (Tanning 1959: 

168) rad h: gen. raja: partit. rakka 'reisi; jalka, koipi; housunlahje', liiv. raigä 

' lanne, lonkka, reisi, kinkku' = lpN ruoivje 'osa, joihin teuras paloitellaan; 

eläimen jäsen' (vastineita lpL, Kld., T). Alk. *rakja. 

6. Sm. taaja 'tiheä (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, enimmät hämä

läismurteet, Peräpohja, kaakkoismurteet); harva, verkkainen, hidas, tyyni 

(kaakkoishämäl. murteet, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa); harva, epävarma (Poh-

jois-Pohjanmaa)', tavia (Karjalohja, Etelä-Pohjanmaa) ~ tavja(a) (Sammatti, 

Somerniemi) 'tiheä', toakii ~ toakija ~ tuakii 'tiheä, sankka; jäykkä, raskas' 

(Laatokan Karjala, Pohjois-Karjala), toakie 'jäykkä, raskas liikutella' (Joutse

no), toakea 'epämiellyttävä, kolkko' (Hyrynsalmi), jäykkäluontoinen' (Suo

mussalmi), karj.-aun. toakie, toagie, toagei ' tiheä' = lpN davdje 'taajaan toistu

va, jatkuva; taajaan synnyttävä t. poikiva; tiheä' (vastineita alueella lpU, 

L—T). Alk. *takja. 

7. Sm. vaaja '(kiinnitys)paalu, liekapuu' (eri tahoilla), 'kiila, suude' (länti

simmissä murteissa), vavia ~ vavio 'kiila' (Etelä-Pohjanmaa, Himanka), vavja(a) 

~ vavia ~ vavio 'veneen t. kalanpyydyksen kiinnityspaalu' (lounaismurteiden 

itäryhmä, Länsi-Uusimaa), ink. vakia 'pystyyn lyöty vaaja, paalu', karj. voakie, 

voagie 'liekapuu; rysän tms. tukipuu, puomipylväs', vatj. voija, vadda, Kukkosi 

(Posti — Suhonen 1980: 569) vakia 'vaaja', vir. »ai: gen. vaia, E (Saareste 

1958—63: III 1209) vagi (: gen. vagja), vagja, Helme vaiga ~ vaega, (Tanning 

1959: 168) vada: gen. vaja: partit. vakka 'kiila; paalu', liiv. vaiga 'kiila; paalu' 

= lpL vuoi've 'vaatteen t. puupinnan levennyskappale' (vastine lpPi.). Alk. 

*vakja. 

2. Näiden seitsemän sanan äänneasu suomen murteissa on kolmessakin suh

teessa erilainen kuin tavunloppuisen fcn yleisedustus soinnillisen konsonantin 

edellä (likvidaloppuisissa yhtymissä kl j a kr): ensinnäkin länsimurteissa tava

taan k:n edustajana v.tä vokaaliutumisen sijasta, toiseksi lounaismurteissa 

näyttää vanhoista kirjoitustavoista ja paikannimien nykyasuistakin päätellen 

tavatun myös ö:tä, j a kolmanneksi k:n edustaja on vokaaliutunut paitsi 
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useimmissa länsimurteissa myös kaikkialla itämurteissa; odotuksenmukaisia 

merkkejä b.n säilymisestä tavataan vain laakea-tyyppisissä itäisissä toya-sanan 

murreasuissa. Vokaaliutuminen puolestaan on johtanut nimenomaan pitkään 

vokaaliin, ei «:hun tai w:hyn kuten yleensä kl- j a Ar-tapauksissa. 

»-edustus rajoittuu sanoissa raaja, taaja j a vaaja toisaalta itäisimpiin lou

naismurteisiin ja Länsi-Uudenmaan murteisiin, toisaalta Etelä-Pohjanmaan 

murteisiin ( + Ylä-Satakunnan pohjoisreunaan); sanasta maajas niitä ei tunne

ta ollenkaan, mutta niinpä koko sana ei ole näillä alueilla tuttu. Laaja-sanassa 

Kiliset asut ovat varmasti kotoperäisiä lounaismurteissa (ainakin itäryhmässä) 

ja niihin rajautuvissa murteissa, Etelä-Pohjanmaalla ja Ylä-Satakunnan poh

joisreunalla, mutta niitä on merkitty laajemmaltikin länsimurteista, jopa itä

murteiden puolelta (Etelä-Savosta ja kaakkoismurteista). Suurimmaksi osaksi 

tällöin on varmasti kyseessä kirjakielen vaikutus. Lounaismurteiden perintönä 

vanha kirjasuomi näet omaksui ca-adjektiiveihin liittyneen asun lavia, joka laa

jan tyylivärisenä ja merkitykseltään lievästi eriytyneenä toisintona (asussa 

lavea) elää yhä nykyisessä yleiskielessä. Varmasti aitoja sitä vastoin ovat Lavia-

paikannimet, joita tavataan runsaasti paitsi lounaismurteiden itäryhmässä, 

Someron seudulla ja Länsi-Uudellamaalla myös Ylä-Satakunnassa sekä 

Kaakkois- ja Päijät-Hämeessä, jopa perihämäläisellä alueella. (Kaakkois-

Hämeessä nämä nimet ovat usein ja perihämäläisissä murteissa tavallisesti 

pitkävokaalisia — Laavia-, Laavio- —, mikä ehkä perustuu kontaminaatioon: 

laaja + lavia.) Nämä nimet voivat selittyä varhaisen lounaissuomalaisen vai

kutuksen peruksi. Varsinkin Ylä-Satakunnassa ja Kaakkois-Hämeessä on täl

laista vaikutusta myös murteen pohjakerrostumassa, ja Kaakkois-Hämeestä 

nimityyppi on voitu omaksua myös läheisille keski- ja päijäthämäläisille 

alueille, ainakin Päijät-Hämeeseen kaiketi uudisasutuksen mukana. 

Tämä »-edustus (samoin kuin laajemmalti länsimurteissa kl, kr -tapauksissa 

tavattava u, ti) on ksta tietenkin kehittynyt spiranttisen välivaiheen *y 

kautta. Juur i puolivokaalin vieressä 7 näyttää osassa läntisimpiä murteita säi

lyneen myöhään, arvattavasti yhtä kauan kuin k:n heikkoasteisena vaihtelu-

parina vokalienvälisessä (ja likvidan ja A:n jälkeisessä) asemassa. Houkuttele

valta tuntuu jatkuvasti Ojansuun oletus (1911 —12: 145), että 7 on muuttunut 

Kksi ennakkoartikulaation vaikutuksesta nimenomaan sellaisissa monikon tai

vutusmuodoissa, joissa ;:tä seurasi o, ja niistä yleistynyt muihin. Saman 7: n 

kehittymää näyttää olleen myös lounaismurteissa tavattu 6, jota heijastavat 

eräät nimien vanhat asiakirjamuodot (esim. Kaarina 1430 Ladialax, Perniö n. 

1440 Ladiankallio, Naantalin msrk. 1425 Wadhio) ja niiden nykyiset eiliset 

ääntämykset (Naantalin varjo), samoin useat vanhan kirjakielen kirjoitustavat 

(mm. Agricola ladhiutta 'laajuutta', Raadhioisla 'raajoista', Martt i ivadhiotetun 

'vaajoitetun', Ganander VVaadia -dian (ivaaja, wawjo) 'kijhl, wigg; cuneus'). 

Kuten Posti (1951: 411—413) on osoittanut, kyseessä on ilmeisesti ruotsalais-
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ten rannikkomurteiden gj > dj -muutokseen perustuva substituutio. 

Vokaaliutumatapausten pitkä vokaali, joka poikkeaa likvidaa edeltävästä 

^:sta tai tr.stä, voi perustua sekä foneettisiin että fonologisiin syihin. Syntynyt 

pitkä vokaali on muissa sanoissa paitsi sanassa huojas kvaliteetiltaan sama kuin 

seuraavan tavun lyhyt vokaali (nim. a); tässä voi nähdä takenevaa vokaali-

assimilaatiota, joka ymmärrettävästi on vaikuttanut puolivokaalin yli helpom

min kuin likvidan. Ehkä olennaisempaa on kuitenkin se, että sellaiset eiliset 

muodot kuin *lauja, *tauja eivät olisi sopineet murteiden fonotaksiin; muissa 

sanoissahan ei «^-loppuista diftongia koskaan t a v a t a a n edellä. (Vrt. että kaula, 

kaura yms. saattoivat liittyä kielessä ennestään olleeseen, vaikkei kovin runsas-

jäseniseen tyyppiin laula-, säylä, kouru.) Mut ta kuinka sitten selittyy se, että 

vokaaliutumamuodot ovat ominaisia, jälleen likvidatapauksista poikkeavasti, 

kaikille itämurteillekin? Se ei voi perustua muinaiskarjalan säännölliseen kan

taan — k:n odotuksenmukaiseen säilymiseen —, jonka ovat selvästikin säilyt

täneet sellaiset karjalan ja inkeroisen klusiililliset muodot kuin karj. agja, roakie 

~ roagie, toakie ~ toagie, voakie ~ voagie ja ink. magjaz, vakia (joiden vaikutukseen 

myös Kukkosin vatjan magjaz, vakia perustuvat).3 Merkillinen on toisaalta 

useissa näissä karjalan ja inkeroismurteiden sanoista tavattava pitkän a.n edus

taja. Rapola (1966: 206) on uumoillut sen selitykseksi kontaminaatiota, seu

raavaan tapaan: »Karjalassakin on pohjoismurteissa loaja, rnoajas, roaja 'haa

va' (vrt. raajarikko 'hoavoa täiitenä'), etelämpänä roagie, toagie, voagie, jotka ai

nakin osaksi ovat kontaminaation tuloksia (vrt. -ea > -ia > -ie).» Uskon hänen 

olevan oikeilla jäljillä. Mut ta mille seudulle ja mihin kauteen kontaminaatio 

on sijoitettava? Tuskin nykyiseen karjalan kieleen; siitä antaa selvän vihjeen 

se, että Suomen puolellakin Laatokan rantamurteissa tavataan samantyyppi

nen toaki 'taaja, tiheä, sekava'. Rapola on sen selitykseksi kyllä ajatellut 

alkup. rinnakkaisjohdosta *lakeba, mutta tuntuu mahdottomalta erottaa sitä 

karjalan toakie ~ toagie -asusta; kyseessä täytyy sekä Luoteis-Laatokan mur

teissa että Karjalassa olla muinaiskarjalan perintö. Ratkaisevasti kontaminaa

tion muinaiskarjalaisuuteen viittaa inkeroismurteiden vakia, joka epäilemättä 

on samaa perua kuin karjalan voakie ~ voagie, vaikka vastaava muoto puut

tuukin välialueelta. 

Olisiko kontaminaation toiseksi osapuoleksi ajateltavia taja, vaja -tyyppisiä 

muotoja sitten voitu saada länsimurteista jo muinaiskarjalaan? J o Ojansuu 

(1911 —12: 145) piti loaja, luaja -tyyppiä itämurteiden puolella ainakin osaksi 

länsimurteista tulleena lainana, a:n diftongiutumisesta päätellen vieläpä var

sin vanhana. J a käsittääkseni voidaankin olettaa, että länsisuomalaisia vokaa-

liutumamuotoja {raaja, taaja, vaaja) tosiaan on ehtinyt kantautua muinaiskar-

3 Posti (1958: 20) on olettanut, että Kukkosin magjaz-asun gj perustuisi murteen 
oinaan kantaan (vrt. toisaalta yleisvatjalaiseen tapaan vadda 'vatja'). 
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jalan keskusalueelle saakka, jossa ne ovat törmänneet alueen omaperäisiin 

*rakja, *takja, *vakja -muotoihin ja kontaminoituneet niihin. Tuloksena on ol

lut *rakja, *takja, *vakja j a edelleen j:n vokaaliuduttua *raki a jne., josta nyky

murteiden muodot jo selittyvätkin. Savolaismurteisiin tämäntyyppiset muodot 

eivät kuitenkaan kotiutuneet; niissä kuten arvattavasti Viipurin seudunkin 

keskiaikaisessa murteessa voitti läntinen tyyppi loaja (laja), roaja (raja). Kiin

toisa on savolaismurteiden oaja. Koska tätä sanaa ei tavata länsimurteissa, ei 

vokaaliutumamuotoa ole voitu saada semmoisenaan lännestä käsin; muodon 

pohjana on täytynyt olla muinaiskarjalainen *akja, ja se on saattanut syntyä 

jo jossakin muinaiskarjalan haaraumassa (Jääsken seudulla?) sellaisten rin

nakkaisuuksien kuin *rakja—raja mallin mukaan ennen kuin asianomaisessa 

murteessa on päässyt vallalle tyyppi *rakia. Tämä omintakeinen »länsisuoma-

laisuus» ei näytä toisaalta enää synnyttäneen muinaiskarjalaan kontaminaa

tiota *akia. Kontaminoitumalta on välttynyt myös inkeroismurteiden magjaz, 

joka semmoisenaan on ainoa merkki tämän sanan kjillisten muotojen kuulu

misesta muinaiskarjalaan. Kun taas muinaiskarjalan pesäseuduilla Laatokan 

Karjalassa ei ole säilynyt muita kontaminoitumia kuin loaki eikä säilyneestä 

^/-yhtymästä ole merkkiäkään (sen sijaan aina esim. roaja, voaja), kyseessä on 

vielä nuorempi vaikutus savolaismurteista tai Länsi-Kannakselta päin; roaja ja 

voaja ovat peittäneet alleen vanhemmat, karjalassa (ja inkeroisessa) vielä hei

jastuvat *roaki ja *voakT -asut, ja samalla on Laatokan rannoille levinnyt loaja, 

jota vastaava *loakie karjalastakin puuttuu. (Koko sana *lakja ei näytä kuulu

neen muinaiskarjalan vanhimpaan kerrostumaan.) 

3. Vain osalla ^/-sanoja on itämerensuomen (ja lapin) ulkopuolelle ulottuva 

etymologia. Vaaja-sanaa piti Thomsen aluksi (1869: 156, 1870: 179) germaa

nisperäisenä, mutta myöhemmin (1890: 235) hän esitti tälle sanalle balttilai

sen etymologian, jota nykyään pidetään yleisesti hyväksyttynä: vrt. liett. vägis, 

latv. vadzis 'paalu; kiila' < *uagia. Aaja-sanan tai oikeammin sen lähisukukieli-

set vastineet palautti germaaniseen *og/<z-vartaloon (> mn. egg ' terä', nr. egg, 

ägg ' terävä reuna') samoin Thomsen (1890: 44). Huojas-sanalle, samoin kuin 

synonyymeille huojis, huokea, on germaanista lähtöä jo vuosisadan vaihteessa 

ehdottanut suullisesti Tunkelo. Tämän etymologian julkaisi Karsten (mm. 

1902: 193—194); hänen mukaansa huojis palautuisi germ. muotoon *hogiz (jos

ta mn. hegr 'helppo; mukautuva, sovinnollinen; mukava, miellyttävä'), huokea 

taas tämän muodon vartalopariin hogia- ja huojas vihdoin oletettavaan rin

nakkaismuotoon *hogaz. Äänteellisesti tämä johtelu ei huojas-sanan osalta kui

tenkaan tunnu luontevalta. Myöhemmin (1943: 131) Karsten katsoikin ky

seessä olevan /moju-sanalle vasta suomessa kehittynyt rinnakkaismuoto. Tämä 

ei tietysti ole mahdotonta, mutta ehkä yksinkertaisinta on edellä esitettyyn 

tapaan rekonstruoida Rapolaan (1966: 206) liittyen huojas < *hokjas; näin saa-
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täisiin tämäkin suomen muoto luontevasti johdetuksi germ. vartalosta *hogia-

tai, jos kirjoitustapaa muutetaan uudempien käytänteiden mukaiseksi, *hog(i)ja-. 

Maajas j a makea taas näyttävät kuuluvan yhteen aivan kuten huojas j a huo

kea; tästä yhteenkuuluvuudesta huomautti jo Thomsen (1890: 44). Makean 

(samoin kuin wa/r«-substantiivin) germaanisperäisyyden hän kuitenkin nimen

omaan kiisti suomen germaanisia lainoja käsitellessään (1869: 148, 1870: 171), 

eikä sitä myöhemminkään ole tohdittu vakavissaan esittää. Vasta äskettäin 

(1980: 134) olen koettanut Jo rma Koivulehdon kanssa käymieni keskustelujen 

inspiroimana selittää, millä lailla maajas j a makeakin selittyisivät germaanisik

si lainoiksi. On oletettava, että germaaniseen verbivartaloon smak- (vrt. ruot

sin smaka) on liittynyt ns. mahdollisuusadjektiivien johdin -ja. Adjektiivin 

maskuliinimuodosta *smakja-z on saatu ims. *makjas (vrt. *hog(i)jaz > *hokjas), 

vartalon mukautumisesta *e8a, *e8ä -adjektiiveihin *make8a (vrt. *hog(i)ja- > 

*hoke8a); maku ehkä on lähinnä tämän adjektiivin pohjalta itämerensuomessa 

syntynyt johdos (vrt. suhteisiin haikea : haiku, leveä : levy, huikea : (tuulen) huiku 

'pureva tuuli', joissa substantiivi on levikkisuhteista päätellen adjektiivia nuo

rempi). Se että germ. -k- on saanut vastineekseen ims. yksinäisklusiilin eikä 

geminaattaa, selittyy nähtävästi lainan varhaisuudesta. Vastaavanlaisia ta

pauksia, joista mm. Koivulehto on eri yhteyksissä huomauttanut, ovat esim. 

juko (suomen länsimurteissa), kelpaa- (vrt. myöhempään lainaan helppo), kuve : 

kupeen (ks. Koivulehto 1981: 178), kyäs : kykään, muoto, ruoka. Myöhemmästä 

lainauksesta olisi odottanut sentyyppistä tulosta kuin geminaatallinen lattia < 

germ. *flatja-. 

4. Vailla vastaavanlaista etymologiaa ovat sitä vastoin laaja j a samaten raaja 

ja taaja. Laajan etymologisen taustan selvittämiseksi tarkastelen nyt hiukan 

tämän sanan merkityksiä. 

Suomen yleiskielessähän laaja merkitsee tavallisesti 'horisontaalissa suunnas

sa ulottuvaista (sekä pituudeltaan että leveydeltään)'. Tämä merkitys on ylei

nen murteissakin: »Laitla pitäj o nii lavi ete siel kaikki vastantulioi tun» 

(Kalanti); »siit pellost jäi laaja ala tiän alla» (Somero); »tämä on semmosta 

laviaa mailmaa tämä Loimaam puali» (Vampula); »Heikkilän talolla oi laa-

j ap pellot» (Hämeenkyrö); »kyllä se on jo laajalta tialos» (Viljakkala); »eihän 

tää niil lavia pitäjäs oi» (Kymi); »sitä kaskii hakattii — kuhav vua halamet 

tul ' luaja» (Enonkoski); »tehtiil luaja rovijo, neljä viis naesta oi' heettämässä 

sitä rovijoo» (Leppävirta); »laajat mehtät» (Lohtaja); »loaja pirtti; en ool loa-

jalla liikkunu; loajat asumattomat syömmoat» (Puolanka). Erikseen huom. 

seuraavanlainen substantiivinen käyttö: [Lehmät saivat entisaikaan kesällä 

kulkea vapaasti] »laajani päällä» [ulkona aitaamattomissa metsissä ja sydän

mailla], mutta »ei niitä nykyään saap panna laajaan» (Piippola). Kuten nä

kyy, useimmiten laaja esiintyy konneksioissa, joissa on puhe maa-alueen koos-
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ta. Hiukan toisenlainen vivahde sanalla on kaakkoishämäläisissä murteissa; 

laaja ei tarkoita niissä horisontaalisti ulottuvaa vaan nimenomaan aukeaa, ta

saista, puutonta maastoa (joskus adjektiivina mutta useimmin substantiivina): 

»koko maantiäl laita oi niil laajaa, ei enäh lintuu laulaman päässy» (Iitti); 

»ne oli laajat paikat ne peltomaat» (Pyhtää); »se [susi] tulkin siält sinne laa

jan päin, kun oi hakattu lakiaks siint se mettä» (Anjala); »koko laaja lennätti 

lunta» (Artjärvi); »ne meiläm pellot oi samas laajas [kuin naapurinkin]» 

(Elimäki). Tällaisesta on vähäinen harppaus 'laakea'-merkitykseen, joka puo

lestaan lähentelee 'matalaa ' . Kummassakin seuraavassa esimerkissä on muis

tiinpanoja käyttänyt selitteenä juuri sanaa 'matala': Lautaset ovat joko syviä 

tai laajoja (Hollola, Jaakko Sivula); »nii pitkält sitä loajoa» [ = 'matalaa (vet

tä hiekkarannassa)'] (Kirvu, Lauri Hakulinen). 

Toisaalta lounaismurteiden itäosassa, Someron seudulla ja Länsi-Uudella-

maalla, toisaalta monin paikoin savolaismurteissa merkitys 'horisontaalisti 

ulottuva' tavataan sillä lailla supistuneena, että etualalla on vain pienempi 

horisontaali ulote; sana merkitsee siten 'leveää': »meijä rannastaki o jo sim-

motti layjalt [järvi jäästä auki] et hä ruuhen kans siit päässe menemä» (Per

niö); »toinen [sarka] oli lavjempa toisest pääst ja toinen keskelt soukempa» 

(Somerniemi); »lyhkäinen ja lavjaa kun hevosen kavjaa», sanotaan ihmisen 

jalasta (Nummi); »kappeet [veneet] kulukevat paremmin kul luajat» (Kan

gasniemi); »leiplapija oi' luajempterä'nen kum piekka» (Tuusniemi), »sev vii-

takevvasaral luajemmalla piällä sitä [rautaa] sittet takkoon nalakuteltiin» 

(Sonkajärvi), »se [kapalovyö] oi' ehken kakskymmentäviis senttijä luaja vyö» 

(Hankasalmi); »nejon niin onnettomal loajia nämä olokapeät» (Kajaani). 

Koko liiviläis-virolais-vatjalaisella alueella tavataan suomen mukainen 

merkitys 'laaja (t. avara)' . Esimerkkejä virosta (Saaresten 1958—63: II 392 

mukaan): tuul viib suled laiale t. laiali = 'tuuli hajottaa höyhenet laajalle'; läks 

laia ilma = 'lähti avaraan maailmaan'; jäime laia taeva alla — 'jäimme avaran 

taivaan alle'; laiad riided = 'avarat, väljät vaatteet'. Ainakin virossa ja liivissä, 

Ahlqvistin mukaan myös vatjassa, sanalla on sen ohella merkitys 'leveä' 

(suomalais-karjalais-vepsäläisellä /weä-sanalla ei Suomenlahden eteläpuolisissa 

kielimuodoissa taas ole lainkaan vastinetta). Siten voidaan esim. virossa sanoa 

(Saareste, mp.) lal tänav = 'leveä katu', jalalai vahe = 'jalan levyinen väli', 

kämblalai riidetukk 'kämmenen levyinen kangaspala'. 

J o Setälä Yhteissuomalaisessa äännehistoriassaan (1890—91: 151) vertasi 

/aa/fl-sanaa adjektiiviin lakea; astevaihteluteoriansa »alustavassa tiedonannos

sa» (1896: 12) hän piti mahdollisena, että lakea sisältäisi vahvan asteen yleis

tyksen. Kettunen (1915: 101) katsoi puolestaan näiden sanojen voivan olla pi

kemmin saman vartalon eri johdoksia, ja tähän tapaan on asian myöhemmin 

esittänyt myös Rapola (1966: 207). J o semmoisten paralleelien kuin maajas ~ 

makea, huojas ~ huokea valossa tämä näyttää mahdolliselta yhdistelmältä, vaik-
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ka johtosuhde kaikissakin kolmessa tapauksessa on itämerensuomen sisäiseltä 

kannalta poikkeuksellinen. Lakea on kansanomainen sana muissa suomen 

murteissa paitsi suurimmassa osassa savolaismurteita ja Ala-Satakunnassa, ja 

se tavataan myös kaikissa muissa ims. kielissä: ink. lakki.a, karj. lagie, lagei, 

lyyd. Jiaged, veps. jiaged, jiaged, vatj. jiakea, vir. lage : lageda, liiv. la'gds . Valta-

merkitys suomessa on se, mikä laaja-sanalla on kaakkoishämäläisissä murteis

sa, ts. 'aukea, tasainen (tav. maasto), puuton' (adj.), 'lakeus' (subst.); enem

män tai vähemmän tavallisena se on tuttu sanan koko levikkialueella paitsi 

Peräpohjaa. Esimerkkejä a) adjektiivisesta käytöstä: »täsä on pitkält tämmöst 

lakkiat maat» (Laitila); »niitä [metsikköjä] hakataan nyttenkil lakjaks» (So-

merniemi); »lakkeeta maata» (Tottijärvi); »tuul sopi niin puhaltaan lakealle 

pellolle» (Hollola); »ei muuta kun sellast lakiaa rahkasuota» (Valkeala); »ko 

hakkasiit sen metsän ihan lakkeeks» (Koivisto); »lakkee meren selkä» (Vpl. 

Uusikirkko); »tuohaa pelto on nii lakija jot siint ei saa vee vettuo» (Hiitola); 

»asuu lakian nevan rannas» (Laihia); »tuola lakijalla jäällä on hylije» (Hi

manka); b) substantiivisesta käytöstä: »on siel lakjal jo simmossi paljai plätei» 

(Pertteli); »tuulee nii et lakjal viä lakin pääst» (Karjalohja), »ne [riutat] oli 

niitä kaikkeiv vanhempia peltoja kun^ei ollenkal lakeelle arvattu mentä» (Ur

jala); »lakjal käi aika kylmä tuulev viuhka» (Nurmijärvi); lakia 'laaja, sileä 

jääkenttä; (myös) laaja paikka, aukea': »tuos on ollu aita ennen, tuol syrjäs 

tot lakiaa» (Pyhtää); »siel tul päivääs paljo lakijaa ku kahel koneheel lyövät 

[niittivät heinää t. viljaa]» (Vpl. Uusikirkko); »kyl ne oi tehniet sinne not-

kuohe jo semmose lakija uutta niittyy, jot — » (Kirvu); »eokko läks tästä la-

kialle» = 'karkuun' (Ristiina); »m^oltihin siiloon Suurennevan lakialla leik-

koolla» (Ilmajoki); »lakijalta pyynti» = 'kaukana ulapalla tapahtuva hyl

keenpyynti' (Kalajoki). Merkityksen 'tasainen' pohjalta selittyy myös merkitys 

'sileä' (»sill^ol lakia hame», Valkeala), ja 'tasaisesta' on johduttu lisäksi mer

kitykseen 'lauhkea, säyseä, luonteeltaan tasainen (eläin)', joka tunnetaan 

'aukean, tasaisen' ohella lounaismurteissa ja niihin rajautuvissa murteissa 

(Länsi-Uusimaa, Someron seutu, Turun ylämaa, Porin seutu) ja tuota perus

merkitystä tavallisempanakin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä yksinomai

sena Peräpohjassa: »on lakki ko lammas» (Tl. Karjala); »on niin lakjan luan-

tonen hevonen» (Somero); »hyvil lakkee elävä» (Nakkila); »lammas on lakia 

ja liha on makia» (sp., Kuortane); »tuo pappilan sonni oli niin lakia» (Kala

joki); »vanaha ku taivas, lakija kul lammas» (Muhos); lakia = 'hiljainen, rau

hallinen (esim. poro)' (Salla). 

Lähisukukielissä dominoi merkitys 'aukea, tasainen, puuton'; se tavataan 

inkeroismurteissa (Soikkola laä{ä peltoa oji frävä kunta; Nirvi 1971), karjalassa 

(esim. Paatene lagia nurmi = 'lakea niitty', Suojärvi tsakk^ei nous lagiel mäel = 

'sääski ei nouse aukealle mäelle', Säämäjärvi lagiel kohtal on allot suured = 

'aukealla kohdalla ovat aallot suuret'), lyydiläismurteissa (Suununsuu jiagedad 
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nurmed = Makeat niityt'; Haljärvi htiö ajet't'i jiagedajie därveae = 'ne ajoivat 

lakealle järvelle'; Kujola 1944: 189, Virtaranta 1963: 144), vepsässä (Kjiage-

dau puudou hiiva om kuntia =• 'lakealla pellolla hyvä on kyntää'; Zaitseva — 

Mullonen 1972: 270) ja liivissä (Idgdd nit 'strauch- und baumlose Wiese'; 

substantiivisesti kilä la'gd3 'freie Fläche vor dem Dorfe'; Kettunen 1938: 180). 

Virossakin tämä merkitys kuultaa läpi sellaisista käyttötavoista kuin (VViede-

mann 1891: 443) lagedaks tegema = 'flach machen, vervviisten', lage mets = 

'Wald mit astlosen Stämmen', lagedal, lagedale = ' im Freien, ins Freie'. Sa

malta pohjalta selittyy lage-sanan käyttö sellaisissakin viron lauseissa kuin loo-

mad pääsesid lagedale = 'eläimet pääsivät »lakealle», väljälle' (Saareste 1958— 

63: II 383; vrt. keskipohjalaiseen laaja-sanan käyttöön), olin tänase öö lageda 

taeva ali = 'olin viime yön avaran taivaan alla' (mp.), maa tehti inimestest ja 

hoonetest lagedaks = 'maa tehtiin ihmisistä ja rakennuksista tyhjäksi' (Saareste 

1958—63: IV 197). Vatjasta Kettunen (1915: 100) ilmoittaa merkitykset 

'sileä' (adj.) ja 'tasainen paikka' (subst.); Kukkosin murteessa jiakkia Postin 

mukaan (Posti—Suhonen 1980: 224) merkitsee 'tasaista, lakeaa', esim. ko on 

hiiva te, siz^on jiakkia = 'kun on hyvä tie, niin on tasainen', meilli sell^oli me-

tsäijxhes paikka jiakkia paikka = 'meillä siellä oli metsässä yhdessä paikkaa 

lakea paikka'. Myös inkeroismurteissa merkitys 'sileä (esim. puu, lehti, tie)' 

on tavallinen (Nirvi 1973: 246).4 

Mainitsin, että suomen /aa/a-sanalle ei ole tiedossa itämerensuomen ulko

puolelle menevää etymologiaa. La^a-sanalle sellainen sitä vastoin on esitetty; 

tätä sanaa on samalla pidetty jonkinlaisena rinnakkaismuotona sanakirjoissa 

tavattavalle adjektiiville lakkea, joka todellisuudessa on väärin normaalistettu 

pohjoisten lounaismurteiden geminoituneesta muodosta lakki (< *lake8a). 

Etymologia on Karstenin (1906: 200—201, 1943: 255), ja sen mukaan tämä 

lakkea (~ lakea) on germaanista lähtöä: kyseessä olisi laina oletettavasta 

kskand. mahdollisuusadjektiivista *jlakja-, joka olisi säännöllinen johdos 

verbivartalosta *jlak- < id g. *plag- 'flach sein' (vrt. Falk—Torp 1910: I 232). 

Sama vartalo, alk. perusjuuren *pla- (Pokorny: *pla-) g-laajennos, elää skand. 

4 Lafea-sanan merkityksestä 'aukea, tasainen, sileä' selittyy myös sen johdos lakaista 
(alk. kai 'tehdä aukeaksi, tasaiseksi') lähisukukieiisine vastineineen: ink. (Nirvi 1973: 
254) lana 'lakaista' (siirtymä *-aiSa- verbeihin), vatj. (Kettunen 1915: 100) jiagessa ~ 
Jiagassa 'tasoittaa, silittää' (L jiagassa peMoa 'jyrätä pelto sileäksi', Jiagassen pätä 'silitte-
len päätä', I jiagessag leipä 'taputella leipä tasaiseksi'), vir. (Saareste 1958—63: I 425, 
575, 983, II 891, III 209) laastama 'heinamaad, niitu pöösastest, vösast puhastama; hävi-
tades maha raiuma [nim. metsää], liigsel määral raiuma; lagaks tegema, hävitama, 
rutistama', kapsaid laastama = 'kapsastest tihedalt juurika juurest lehti ära murdma'; 
lagastama 'laastama, taimestikust puhastama, laasima'. Johtosuhteeseen vrt. oikea: oikais
ta, sokea : sokaista, valkea : valkaista. Tämän selityksen takaista-verbille on antanut jo 
Kettunen (1915: 100), ja sitä on pitänyt mahdollisena myös Lauri Hakulinen (1979: 
272); sen sijaan Toivonen ei kumma kyllä ole kelpuuttanut sitä SKES:n takaista-artikke
liin. 
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kielissä yhä eräissä sanoissa, sellaisissa kuin ruots. flak n. '(stor) yta' (Hellquist 

1957 I: 218), isflak ' jäälautta' = norj. (is)JIak, tansk. flage 'ein grosses und 

flaches Stiick treibendes E is' (Falk—Torp 1910—11: I 231) ja Karstenin 

mukaan myös norjan fleke (Jlekje) m. 'en Skive, en Flade af nogen Vidde; Fis-

kestim som breder sig ud oppe i Vandskorpen', jonka hän on selittänyt ole

van substantivoituma {*flakjan) vastamainitusta adjektiivivartalosta. Ruotsin 

Jlack mm. 'grund (om vatten); flat, slät' kuuluu samaan sanueeseen mutta 

keskialasaksalaisena lainana (originaalina vanhaa flak-vartaloa edustava kes-

kialasaksan adj. vlak = nyky saksan flach; Hellqvist 1957 I: 217). 

Karstenin konstruktio näyttää moitteettomalta ja jatkuvasti huomionarvoi

selta. Setälä hyväksyikin sen ensin (1912—13: 398) empimättä ja hiukan 

myöhemmin (1915: 118) empien suomen lakkea-sanan etymologiaksi, samalla 

kun hän nimenomaan kiisti lakea-sanan johtamisen samasta lähteestä. Kettu

nen puolestaan piti (1915: 101) ohimennen mahdollisena myös lakean ger-

maanisperäisyyttä. Toivonen sitä vastoin ei lainkaan mainitse Karstenin eh

dotusta SKES:n /ä£ea-artikkelissa (1955), jossa sivumuotona tulee puheeksi 

myös lakkea. Kukaties Setälä on ajatellut, ettei suomen -k- voi edustaa germ. 

-k-:ta; lisäksi hän (1915: 118) esittää toisenkin syyn, nim. vepsän (jiaged), lii

vin (la'gS) j a viron (lage : -da) eiliset muodot, jotka hänen mukaansa eivät 

selittyisi alkup. ja-vartalosta lähdettäessä. Niin kuin jo maajas, makea -sanojen 

etymologia osoittaa, sekä yksinäis-^ että dentaalispirantin edustajan säilyttä

neen *-e8a-sanan (vrt. veps. maged, vir. mage : -da, liiv. magdd) j a kj-sanan 

rinnakkaisuus kuitenkin ovat täysin mahdollisia. Lisäksi on ehkä syytä viitata 

siihen, etymologian hyväksymisen kannalta kyllä toisarvoiseen seikkaan, että 

germ. y7a£-vartalolla näyttää olleen myös sivumuoto *flag- (*fla^-). Sellaisesta 

johtaa Hellquist (1957 I: 217) osaksi ruotsin sanan flaga ' tunn skiva; flat yta' 

ja Falk j a Torp (1910—11 I: 231) sen norj. vastineen flaga (murt.) 'abgespal-

tene oder losgelöste Scheibe', (mnorj.) 'tiinne Erdschicht'. 

Jos Karstenin etymologia nyt hyväksytään lakea-san&\\e — ja se näyttää 

aivan mahdolliselta —, on sama etymologia tietysti hyväksyttävä myös *lakja-

sanalle; voidaanpa sanoa, että juuri germaaninen etymologia tyydyttävästi 

ratkaisee sanojen oudon muodollisen suhteen. Tämä suhde selittyy aivan sa

moin kuin maajas ja makea -sanojen: *lakja on saatu suoraan *flakja- (tai *flaj>r 

ja-?) vartalosta, lakea on levikistä päätellen jonkin verran vanhempi laina, 

joka on lainattaessa tai pian sen jälkeen mukautunut *«5a-adjektiiveihin. Se

manttisesti yhdistelmä on kummankin adjektiivin osalta yhtä luonteva. Ori

ginaalin pohjalta on ajateltava alkumerkitystä 'som utbreder sig platt'; tästä 

selittyvät suoraan lakean valtamerkitys ja laajan kaakkoishämäläinen merkitys 

'aukea, tasainen (maasto)', ja laajan yleisempään merkitykseen 'horisontaalisti 

ulottuvainen' on tultu siitä luontevasti. Merkitys 'leveä' puolestaan on helppo-

ymmärteinen merkityksen 'laaja' edelleenkehittymä. Siihen voidaan verrata 
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esim. englannin sanaa ivide, jolla on molemmat merkitykset, kun taas saksan 

iveit j a ruotsin vid ovat pysyneet vanhemmassa merkityksessä 'laaja'. Toiseksi 

vertauskohdaksi sopivat useiden idg. kielten 'leveää' merkitsevät sanat: krei

kan TTXOTVS, liett. platiis, sanskr. prthu-. Ne perustuvat dentaaliklusiililla laa

jennettuun juureen, jonka jatkajia toisaalta ovat mm. lat. planus 'tasainen, 

aukea' ja mys. feld 'kenttä, tasanko'. Perusjuurena näissäkin tapauksissa on 

sama *pla- (*peh-) tms. kuin g-laajenteisessa />/ag-juuressa. (Pokornyl959—69 

I: 805—807,831, 833—834.) 

5. Laajan j a lakean historiaa ei kuitenkaan voida pitää täysin selvitettynä, ellei 

oteta vielä kantaa siihen, mikä on näiden sanojen suhde samankaikuiseen ja 

osin samamerkityksiseen adjektiiviin laakea. Tämä adjektiivi on vanhastaan 

tunnettu tavallisempana tai harvinaisempana useimmissa suomen murteissa, 

ei kuitenkaan lounaismurteissa, Turun ylämaassa ja Länsi-Uudellamaalla 

eikä Etelä-, Keski- eikä Pohjois-Pohjanmaalla; kai Inkerin suomalaismurteista 

lainautuneena se tavataan lisäksi Kukkosin vatjassa (jiakia, Posti—Suhonen 

1980: 218). Samoin kuin lakeaa sitä käytetään maastosta, jolloin se tarkoittaa 

lakean tavoin tasaista (ja puutonta) mutta myös (rannasta, joskus mäestä pu

huen) loivaa: »laakeet rannat» (Ulvila), »kyl mar nämät jokirannat o sem-

most laakeet maat» (Nakkila); »laakeempaa rantaa» (Harjavalta); »[Ahde on] 

»laakee» [ei jyrkkä] (Huittinen); »toi vainio nyt„on kaikki laakeempaa, jota 

isäntä nykkin kynti» (Längelmäki); »laakeat pellot» (Valkeala); »laakeet ja 

savipohjaset maat» (Keuruu); loakea = 'tasainen, mäetön ja metsätön (maas

to)' (Äänekoski); 'laaja, avoin (järven selkä)'; »semmosella loakealla potkettiin 

kauvempoa» (Paltamo; virke viittaa siihen, että on kysymys pikemmin mata

lasta, loivasti viettävästä [rannasta]); vatj. Kukkosi Jiakia 'matala, loiva' (JI. 

ranta). Tämmöiseen käyttöön liittyy vuorostaan sanan käyttö merkitsemässä 

yleisemmin 'loivasti viettävää' (esim. katosta; Orivesi, Ikaalinen), 'tasaista j a 

litteää' (kivestä; Karkku), 'tasapohjaista ja loivareunaista, »matalaa»' (astias

ta: »laakeit lautasii ja syvvii» Nakkila, »laakean valin» Valkeala; »siepäs tiet 

luakiisuise [= liian leveäreunaisen] suahvin» Saari; huom. myös loakia 'leveä 

[esim. vene]' Taipalsaari). Sanalla on myös synonyymi laaka, joka tunnetaan 

enimmissä suomen murteissa. Sitä ei kai käytetä varsinaisesti tasaisesta maas

ta mutta kyllä loivasta, hitaasti viettävästä rannasta tai mäestä: »on niin pit-

kälttä laakka rantta etei pääs paatil maihin» (Pyhämaa); »siin oi pitkälttä 

semmost laakka ahSet» (Tl. Lappi); »järvessä on laaka ranta» (Virrat); »tuo 

rantapelto o liijakii laakaa» (Kirvu); »a sii teijjän talon kohas on luaka ran

ta» (Kurkijoki); »loaka mäk» (Joutseno); »luaka ranta om paremp katiskam-

paekka ku kovi äkist syvenevä» (Mikkeli); substantiivista käyttöä: luaka : luan 

'matala ranta' (Parikkala), 'matalarantainen vesi' (Sääminki), loaka 'laaja ma

tala järven selkä' (Kuusamo). Muunlaista loivuutta tämä sana merkitsee 
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esim. seuraavanlaisissa lauseissa: »liika laaka o fts. tuulimyllyn siivet ovat 

liian loivat, liian vähän kiertyvät] — sanos mylmestar ko isä oi tuulmylly 

siippet tehny» (Pyhämaa); »jos se [sateenkaari] näkkyy sillai laakana ni ov 

vaa hetkellinen sare» (Harjavalta); »laakakattonen» = 'loivakattoinen' (esim. 

ladosta; Virrat); »paha se on liijanni luaka katto» (Nurmes). Aivan kuten laa-

tez-sanaa myös laakaa voidaan käyttää adjektiivina matalasta astiasta j a tasai

sesta, litteästä kivestä: »laaka lautanen» (Huittinen); [heitti voileipää] »laa'alla 

kivellä» (Lapua). Tavanomaisempaa on kuitenkin substantiivinen käyttö 'lit

teän tasaisen kiven' merkityksessä: kivellaaka (myös laakakivi; Huittinen); laaka 

'kivi, joka on muodoltaan vähän lankunpätkän tapainen' (Hämeenkyrö), 'kal

liosta levyinä lohkeava kivi' (Ilmajoki), ' laattamainen kivi' (Alavus), 'iso litteä 

kivi' (Vimpeli), 'pieni litteä kivi' (Alavieska); »moukarilla hyvästä kivestä ha

kattiin laakoja» (Posio); »pesämpohja om muurattu Kursun laakoista» (Paja

la). Inkeroismurteissa tavataan laaka (tai laakea) -sanaan pohjautuva adjektii-

vinen johdos laGu 'loiva' (/. ranDa; Nirvi 1973: 255). 

Pitkän a:nsa takia laaka j a laakea eivät voi olla lainoja ainakaan siitä origi

naalista, jota edellä ajateltiin laajalle ja lakealle. Varsin hyvin niihin sopivat sitä 

vastoin germaaniset etymologiat, jotka Karsten esitti samalla kuin lakkean ety

mologian (1906: 199) ja jotka Setälä aikoinaan (1913: 397) hyväksyi molem

pien sanojen osalta, Toivonen SKES:ssa 1955 puolestaan /aaÄra-sanan osalta 

(hänen kantansa /aate-sanaan tulee puheeksi tuonnempana). Karstenin seli

tyksen mukaan laaka on laina kskand. vartalosta *laga- (oik. *laga-) j a laakea 

vuorostaan sitä vastaavasta ^-johdoksesta *lagia- (oik. *lag(i)ja-), joihin mo

lempiin sisältyy vanhan 'makaamista' merkitsevän juuren ablauttoisinto (idg. 

*legh- > germ. *leg- > kskand. *lag-\ sama toisinto mm. lat. lex : legis -sanassa ja 

ruotsin preteritin monikkomuodossa lägo). Ksk. t. länsigerm. *laga- vartalon 

jatkajia ovat mr. lagher 'lag, av ringa höjd; lägt liggande' ja edelleen kaikkien 

skandinaavisten nykykielten, friisin ja englannin 'matalaa' merkitsevät adjek

tiivit: ruots. lag, tansk., norj. lav, isl. lägr, engl. loiv, mfriis. (de Vries 1971: 378 

sub laag) leg. Johdoksen *lag(i)ja- jatkaja sitä vastoin on säilynyt skand. taholla 

vain läntisissä kielimuodoissa, joissa sillä on alkuperäiselle läheinen verbaalinen 

merkitys: misl. Icegur ' liggande' (Noreen 1903: 261), isl. lagur (Blöndal 1920— 

24: 515) 1) 'som kan ligge et Steds' [skipinu var ekki Icegt = 'Skibet kunde ikke 

ligge der for Anker [paa Grund af Storm]'), 2) 'naerliggende', 3) 'bekvem'. 

Länsigermaanisissa kielissä vanha *leg(i)ja- (> *lag(i)ja-) vartalon jatkaja sen 

sijaan tavataan yleisesti 'matalan' , joskus myös 'lakean, laakean tms.' merki

tyksessä: kas. (Schiller—Liibben 1875—81: II 641) Heh, lege 'niedrig', 

kys. (Lexer 1872—78 I: 1813) lage 'flach', kholl. (Verwijs—Verdam 1885— 

1941 IV: 58) mm. lage, laech, lege, leech 1) 'laag, vlak (van land en grond)', 2) 

' laag bij den grond, laag, niet hoog', kengl. (MED 1956—: L.3 787) leie, laie, 

lei$e, le 'fallow, uncultivated' (leie lond = 'uncultivated land, an untilled piece 
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of land, open ground; also as place name'). Merkityksen kehitys 'makaavasta' 

sekä 'lakeaan, laakeaan' että edelleen 'matalaan' on helppo ymmärtää: sille 

mikä makaa eikä siis ole pystyssä, on tietysti luonteenomaista vertikaalin ulot

tuvuuden pienuus ja vastaavasti horisontaalin suhteellinen suuruus. Merkitys-

paralleelina de Vries (1971: 378) mainitsee balttilaiset adjektiivit latv. lezns j a 

liett. lekstas, joista latvian sana merkitsee 'flach, eben, nicht steil' (Miihlen-

bach—Endzelin 1923—32 II: 465) ja liettuan sana 1) 'flach, platt von Tellern, 

Schusseln', 2) 'sanft, nicht steil (vom Abhang)' (Kurschat 1968—73: II 1299). 

Molemmat ovat lähtöisin idg. *legh- juuresta, lähimpänä sukulaisenaan kanta

slaavin verbi *lezati 'maata ' , jonka jatkaja taas on mm. yläsorbin lezily 'flach' 

(Miihlenbach—Endzelin, mp.). Kuten näkyy, suomen laakea ja laaka ovat var

sin uskollisesti säilyttäneet juuri tämän tapaisen merkityksen; eräissä tapauksis

sa (esim. laaka ranta) sana taas voitaisiin korvata ruotsin läg-sanan merkitysvas-

tineella matala. 

Muodollisesti laakean johto * lagia- asusta selittyy yksinkertaisimmin niin, että 

sana on lainattaessa tai kohta sen jälkeen mukautunut *«öa-adjektiivien tyyp

piin. Nyt viriää kuitenkin kysymys, eikö ole ajateltavissa, että samasta vartalos

ta ovat lainautuneet myös *lakja ja lakea. Periaatteessa se on täysin mahdollis

ta. Jos *lag(i)ja- vartalo on lainattaessa saanut samantyyppisen edustuksen kuin 

*hog(i)ja- (> *hokjas), olisi suomeen tullut *lakja-, ja nyt voidaan hyvin ajatella, 

että tämän asun pitkä a lyheni fonotaktisista syistä, kun se vanhastaan oli kon-

sonanttiyhtymien edellä erittäin harvinainen. Täyden paralleelin koko kehitys

sarjalle tarjoaa sm.-karj.-veps. malja (< germ. *mal(i)ja; itämerensuomessa 

ensin *malja, minkä jälkeen //-yhtymän edellä tuntematon a lyheni). Näin olisi 

tultu asuun *lakja, ja se olisi vuorostaan vanhimmassa lainauskerrostumassa 

liukunut eöa-adjektiiveihin (tuloksena *lakeöa), hiukan nuoremmassa säilynyt 

semmoisenaan. Semanttisesti yhdistelmä on järjestyksessä; edellä lakea ja laaja 

-adjektiiveille konstruoitu kantamerkitys 'som utbreder sig platt' ei suuresti

kaan poikkea siitä merkityksestä, jonka *läg(i)ja- vartalo on semmoisenaan 

periyttänyt laakea-sana\\e. Kolmen sanan merkitysten myöhempi eriytyminen 

ei hämmästytä, kun otetaan huomioon, että lakea, laaja ja laakea ovat levikis

tään päätellen eriaikaisia lainoja: lakea on yleisitämerensuomalainen, laaja ra

joittuu ims. kielten länsiryhmään ja laakea suomeen. Ainoa hiukan epäilyttävä 

seikka on seuraava. Kuten edellä ilmeni, skand. a *lag(i)ja- vartalossa palautuu 

alkup. *e:hen; riimukirjoitusten todistuksen mukaan muutos on varmasti toteu

tunut 200-luvulle mennessä, mutta kuten Koivulehto on huomauttanut (1978: 

310—311, 1981: 364—365), a tai sitä lähellä oleva ääntämys on voitu tavata jo 

ennemminkin. Itämerensuomeen saaduissa lainoissa on vastaavasti joko e tai a; 

e: liisiä ovat vanhastaan hyväksyttyjen etymologioiden joukossa kaikki ne sanat, 

joiden levikki on yleisitämerensuomalainen (neula, seula) tai lähes yleisitämeren

suomalainen (miekka, lieka; edellinen puuttuu vepsästä, jälkimmäinen liivistä). 
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e:llisten ryhmässä on toisaalta suppealevikkisempiäkin: lieko (vain suomen län-

simurt.), liekko (vain sm., ks. viitettä s. 135), rievä (vain suomessa), mööt (vain 

virossa). a:llisten sanojen, siis myöhempään kerrostumaan kuuluvien joukosta 

ei sen sijaan ole näihin asti tunnettu yhtään sellaista, joka olisi ehtinyt levitä 

koko itämerensuomalaisten kielten alueelle. Esim. saatto 'ruko' -sanan aluetta 

ovat suomen itäisimmät murteet, karjala, vepsä, vatja ja murteittain viro, 

raaka-sanan aluetta suomi, karjala, vepsä, vatja ja viro (vatjassa ja virossa kai 

kuitenkin sm. lainana), j a vaa'as (alkuaan 'aaltoa' merkinnyt sana) tunnetaan 

vain vienankarjalaisissa runoissa. Pitkä-a:llisesta originaalista juontuva malja 

taas rajoittuu suomeen, karjalaan ja vepsään. Erityisesti lakea yleisitämeren-

suomalaisine levikkeineen tuntuisi rikkovan tätä tähänastista kokonaiskuvaa. 

Kuva kuitenkin muuttuu, jos Koivulehdon äskettäisten selitysten mukaan 

(1978: 310—311, 1981: 339—341, 343—348) hyväksytään ä:llisesta originaalis

ta lähteneiden sanojen joukkoon myös yleisitämerensuomalaiset paha j a paljas. 

Lakea sijoittuisi niiden seuraan luontevasti.5 

On tuskin löydettävissä kriteeriä, jonka avulla voitaisiin sitovasti ratkaista, 

kumpi alkuperä laajaa j a lakeaa etymologioitaessa on pantava etusijaan: Kars

tenin *flakja- vai tässä ehdottamani *lag(i)ja-. Sen verran vain on ilmeistä, että 

nämä kaksi sanaa tosiaan ovat germaanista lähtöä. Laakea j a laaka -sanojen 

osalta Karstenin selitys tietenkin pysyy voimassa. Täysin varmaa ei tosin ole 

sekään, että laakea perustuisi suoraan germ. johdokseen *lag(i)ja-; se voi olla 

myös suomessa laaka-sanan pohjalta syntynyt johdos, vaikka a-vartaloiseen ad

jektiiviin perustuvat ea, eä -johdokset ovatkin harvinaisia (vrt. lauhea •<- lauha, 

nuoskea -<- nuoska adj. ja subst.). Tällaiseksi johdokseksi sitä näyttää ajatelleen 

ainakin Toivonen (SKES 1955 sub laaka). Suomessa joko laaka- tai laakea-sanan 

pohjalta syntyneeksi selittyvät ainakin näiden sanojen osittaiset synonyymit 

laakka ]2L laakko. Näistä laakka tunnetaan kaakkoishämäläisissä murteissa ja nii

hin rajautuvissa Päijät-Hämeen murteissa; kuten laaja ja laakea se merkitsee 

tavallisimmin 'loivaa (esim. rantaa, mäkeä, kattoa)' tai 'matalaa ja leveää 

(astiaa, tasapohjaista venettä)'. Se on syntynyt ehkä sarjasiirtymän kautta, 

hankalan astevaihtelusuhteen laaka : laa'an eliminoimiseksi; vrt. myös semmoi

siin rinnakkaisuuksiin kuin pönkä ~ pönkkä, raakua ~ raakkua. Laakko (Länsi-

Uudellamaalla laakkoo < *lakkoi) on ennen kaikkea länsiuusmaalaisten, peri

hämäläisten ja peräpohjalaisten murteiden sana; suhteeseen laaka : laakko vrt. 

5 PaAa-sanan (< germ. *baga-) lyhyt a muuten osoittaa, että germ. *ä:n (< *e) substi-
tuointi lyhyellä a: Ha ei välttämättä rajoitu tapauksiin, joissa tätä vokaalia seuraa konso-
nanttiyhtymä. Samanlaisia ensi näkemältä odotuksenvastaisia lyhyt-a: liisiä tapauksia 
näyttää germaanisten lainojen joukossa olevan muutamia muitakin: kapio < germ. *gä-
t(i)ja- (Posti 1981: 9), havas < germ. *habaz (Koivulehto 1981: 336), laho < germ. *lägö 
(Koivulehto 1981: 338). Koivulehto (1981: 336) on tämmöisten tapausten selitykseksi 
muistuttanut siitä, että pitkä a ei itämerensuomessa ole kovin vanhaa perua ja että sen 
distribuutio on aluksi ollut rajallinen. 
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juopa : juoppo, suhteeseen laakea : laakko esim. aukea : aukko, soikea : soikko. Tämä 

sana merkitsee samoin 'loivasti kaltevaa (rantaa, mäkeä, kattoa, pohtimen 

reunaa) ' , joskus myös 'tasaista, laakeaa' (varsinkin maastoa; Urjalassa jopa: 

»vihlaskoivussa täytyy olla leveet laakot lehlet»), 'loivasti kaarevaa (kuun sirp

piä)' (Lohja), 'leveää ja tukevaa (venettä)' (Vanaja), 'matalaa (kotaa)' (Pel

lo). Astiasta puhuttaessa laakko ainakin Länsi-Uudellamaalla tarkoittaa suuta 

kohti levenevää (ei välttämättä matalaa); siten esim. vesisanko voi olla laakko: 

»Toi ämpäri on niin laakko [selitetty: päältä leveämpi kuin pohjasta] et siit 

läikkyy vesi kantajes pitkin teitä» (Vihti; samanlainen tieto Pusulasta). Sana on 

voinut myös substantivoitua merkitsemään '(soikeaa) matalaa puuastiaa' 

(Virrat, Ruovesi), '(lehmän) syöttökaukaloa' (Ruovesi). Toisaalta 'loivasti 

kaarevan', toisaalta ' laakean' merkitykseen pohjautuu yhdyssana laakkosarvi, 

joka perihämäläisissä murteissa merkitsee 'leveäsarvista' (adj.), Peräpohjassa 

'laajalle kaartuvaa poronsarvea' tai 'poroa, jolla on sellaiset sarvet'.6 

LaaA:a-sanan johdoksia ei sitä vastoin voine olla verbi laantua, kuten Toivo

nen (SKES 1955 s.v.) ja Räisänen (1972: 163) ovat ajatelleet. Tämä sana näyt

tää vanhastaan kuuluneen toisaalta Ylä-Satakunnan, toisaalta Pohjois-Poh-

janmaan, Kainuun ja Peräpohjan murteisiin, ja sen lähtökohtana on ilmeisesti 

ollut /aA:a/a-verbin konsonanttivartaloinen taivutus laata : 2. partis. laannut, 

joka on muodostunut eräissä läntisimmissä murteissa heikkoasteisen vokaali-

vartalon lakaa- (< * lakkaiöa-) rinnalle ex anal. maata : makaan. Kun tämä laata 

merkitsi suunnilleen samaa kuin translatiiviverbit hiljetä, heiketä yms., se saattoi 

nyt saada rinnalleen -ntu- vartaloisen parin laantua sellaisten sanojen kuin hiljen

tyä, heikentyä mallin mukaan. 

6. Lopuksi ottaisin vielä puheeksi ne kaksi £/-sanaa, jotka edellä esitetyn jäl

keen näyttävät yhä jääneen vaille etymologiaa: taaja j a raaja. Sen valossa, mitä 

tähän asti on ilmennyt, näyttää houkuttelevalta johtaa nekin germaaniselta 

taholta. 

6 Osa laakko-sanan merkityksistä on silmäänpistävän samanlaisia kuin adjektiivin 
liekko merkitykset. Tämä sana tunnetaan laajalti suomen murteissa, ei tosin lounaismur
teissa, lounaisissa välimurteissa eikä Peräpohjassa. Aivan kuten laakko Länsi-Uudella
maalla merkitsee liekko laajalti varsinkin hämäläismurteissa 'suuta kohti levenevää (as
tiaa)'. Tähän merkitykseen liittyvät läheisesti 'helmaa kohti levenevä (hame)' ja 'ylös
päin levenevä (lato, auma)' (jälkimmäinen merkitys varsinkin Päijät-Hämeessä ja Kes-
ki-Suomessa). Laakon tavoin liekko voi merkitä myös 'leveäpohjaista, matalaa (venettä)' 
(Sysmä) ja '(loivasti) kaltevaa (pohtimen etusyrjää)' (Karvia, Sääminki). Muita merki
tyksiä ovat mm. 'rumpua kohti ulkoapäin katsoen syvenevä (kärrynpyörä)' (savolais
murteissa) ja 'vinoksi leikattu, toiselta syrjältään venyvä (kankaan syrjä)' (Keski-Poh-
janmaalla). Kaikki merkitykset ovat johdettavissa perusmerkityksestä 'laakea', ja ne 
vahvistavat oikeaksi VViklundin (1911: 225) esittämän oletuksen, että kyseessä on ennen 
e > a -muutosta saatu laina skand. *ta|;a-vartalon edeltäjästä. Tämän lainan odotuk
senmukainen asu olisi oikeastaan *lieka; se on syrjäytynyt -Mo-johdoksen tieltä, jotta 
homonymialta toisen lieka-sanan kanssa vältyttäisiin. 
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Indogermaanisissa kielissä on ollut juuri (s)teg- 'peittää', jonka ja-johdos elää 

mm. ruotsin verbissä täcka (< germ. *pakjan ; Hellquist 1957: II 1263). Saman-

asuinen johdos on periaatteessa voinut esiintyä myös adjektiivina: * pakja- 'peit

tävä'. Olisiko itämerensuomen *takja tällaista lähtöä? Taaja, tiheä (esim. ku-

donnainen, kasvusto, aita) on siinä mielessä 'peittävä', että siinä on mahdolli

simman pienet raot; vertauksen vuoksi voidaan mainita, että samasta juuresta 

lähtöisin olevalla kreikan verbillä areyco on johdos (Frisk 1960—72: II 780) 

oreyvös, joka merkitsee vähän toiselta kannalta raotonta, nim. 'tiivistä, ve

denpitävää'. 'Tiivis' ja 'tiheä' -merkitykset ovat lähekkäiset. Esim. saksan 

dicht ja ruotsin Iät merkitsevät molempia, ja 'kompaktin' mielikuvaan, joka 

kumpaakin yhdistää, liittyy vielä sellainenkin taaja-sanan merkitys kuin 'jyke

vä, kookas, raskas'. 

Idg. taholla on myös juuri *reg- 'ojentaa, ohjata, ulottaa', jonka jatkajia 

ovat Pokornyn mukaan (1959: 854—857) mm. muinaisint. rjyati 'streckt sich, 

eilt (von Pferden)', avestan raz- 'richten, gerade richten, ordnen', kreikan 

dgtyco 'recke', latinan rego 'gerade richten, lenken, herrschen' ja muinaisiirin 

reg-, rig- 'ausstrecken, z. B. die Hand' . Saman juuren -jö-johdos on ruotsin 

räcka 'ojentaa' (< germ. *rakja-; Hellquist 1957 II: 866). Ruotsin raka 'ajaa 

partaa ' on yhdistetty samaan juureen; Hellquistin selityksen mukaan (1957 II: 

812) se viittaa parranajoa varten ojennettuun käteen. Jälleen voidaan konstru

oida nominijohdos *rakja- 'ojennettavissa oleva (esim. käsi)'. Jos ims. *rakja on 

tällaisesta peräisin, se olisi siis alkuaan tarkoittanut suunnilleen ojossa olevaa 

kättä. Raajan nykysuomalaisena synonyyminähän varsinkin leikkipuheessa ta

vataan myös ulotin. Sen idea on hyvin samantapainen; kukaties ne germaanit, 

jotka itämerensuomalaisten kanssa tulivat tekemisiin, käyttivät *ra^/a-johdosta 

vähän samaan tapaan tyyliväritteisesti kuin me nykysuomalaiset 'ulotinta'. 

Laina kuuluisi varsin vanhaan itämerensuomen germaanisten lainojen kerros

tumaan, kuten osoittaa siitä lappiin omaksutun ruow'je-sanan äänneasu (uo vas

taamassa ims. ensi tavun a:ta). 

Jos nyt lopuksi esittämäni arvelut osuvat oikeaan, niin itämerensuomen seit

semästä ^/-sanasta ei ainoakaan ole omaperäinen. Koko konsonanttiyhtymä on 

omaksuttu kantasuomen fonotaksiin balttilaisten ja germaanisten lainasanojen 

mukana, ja siihen sen ekspansio toisaalta näyttää pysähtyneenkin. Uudempia 

^/-sanoja ei itämerensuomeen ole enää syntynyt. 
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Zur Geschichte der finnischen A/-Wörter 

T E R H O ITKONEN (Helsinki) 

Im Ostseefinnischen begegnen insgesamt 
sieben Wörter, in deren Stammkonsonan
tismus die Verbindung kj steht: fi. aaja 
'Ende, Grenze' (< *akja), (veralt.) huojas 
' leicht' (< *hökjas), laaja 'weit, breit' (< 
*lakja), maajas 'süss, wohlschmeckend; gie
rig, lüstern; gewillt, begierig' (< *makjas), 
raaja 'Arm od. Bein, Extremität; Körper ' 
(< *rakja), taaja 'dicht; steif, schwer; spär
lich, langsam, gemächlich, windstill' (< 
*takja) und vaaja '(Anbinde)pflock; Keil' (< 
*uakja) mit ihren Entsprechungen in den 
nahverwandten Sprachen. Die Lautgestalt 
dieser Wörter weicht von der üblichen 
Vertretung des Klusils und des stimmhaf
ten Konsonanten (l, r) darin ab, dass das k 
ausser in den finnischen Westdialekten 
auch in allen Ostdialekten vokalisiert ist; 
die einzige Ausnahme bildet die Vertre
tung des Wortes taaja in den östlichsten 
Dialekten (k ist erhalten und davor steht 
ein Diphthong, der auf einen langen Vokal 

zurückgeht: toakii, toakea). Aufgrund der 
Vertretung einiger Wörter im Karelischen 
{roakie, toakie, voakie) und Ingrischen {vä-
kifä) kommt der Verf. zu dem Schluss, dass 
das k in der frühesten Entwicklungsphase 
der Ostdialekte, im Altkarelischen, noch 
erhalten war. Kar. agja und ingr. magjaz 
haben den ursprünglichen Stand des Alt
karelischen bewahrt, wo der vor dem k 
stehende Vokal kurz war; der heute in den 
Wörtern kar. roakie, toakie (= fi. toakii), voa
kie, ingr. väkifü begegnende lange Vokal 
beruht auf der im Altkarelischen vor sich 
gegangenen Kontamination der westfinni
schen Formen (z. B. täjd) und des ältesten 
Standes im Altkarelischen (*takja). Die vo-
kalisierten Formen der finnischen Ostdia
lekte oaja, loaja, moajas, roaja, toaja und 
voaja beruhen wiederum auf altem 
direktem Einfluss der Westdialekte. 

Unter den ^/-Wörtern ist vaaja als bal
tisches Lehnwort nachgewiesen worden (~ 
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Laaja, lavea, lakea j a laakea 

lit. vägis, lett. vadzis; Thomsen 1890) und 
aaja und huojas sind als germanische Ent
lehnungen erkannt worden: aaja < *agja 
(vgl. awn. egg 'Schneide'; Thomsen 1890), 
huojas < *hög(ijja- (vgl. awn. hegr 'leicht'; 
diese Idee äusserte Tunkelo um die Jahr
hundertwende). Kürzlich (1980) hat Verf. 
Beweise dafür geliefert, dass maajas ebenso 
wie makea 'süss', das einen anderen Wort
typus vertritt, ebenfalls germanische Lehn
wörter sind (< germ. *smakja-). Noch keine 
allgemein anerkannte Etymologie haben 
dagegen laaja, taaja und raaja. Im Zusam
menhang mit dem Wort laaja erinnert 
Verf. an jene Lehnetymologie, die Karsten 
1905 für das Wort lakea 'offen, eben (Ge
lände), baumlos (Adj.); Ebene (Subst.)' 
vorgelegt hat bzw. richtiger für dessen in 
den Wörterbüchern stehende Parallelform 
lakkea: < germ. *ßakja- (Ableitung vom 
Verbalstamm flak- 'flach sein'; vgl. schw. 
flak '[grosse] Fläche', schw., norw. isßak 
'Eisscholle', norw. ßek\j]e 'en Skive, en 
Flade af nogen Vidde'). Laaja scheint nun 
eine ähnliche Parallelform zu diesem lakea 
zu sein wie maajas zu makea, wodurch auch 
diese Etymologie geklärt wäre. Hinsicht
lich der Bedeutungen erklärt sich sowohl 
laaja als auch lakea aus der ursprünglichen 
Bedeutung 'etwas, das sich flach ausbrei
tet'. 

Im Finnischen existiert auch das Adjek

tiv laakea 'flach (von Gelände, Ufer 
u. dgl.) \ Hier liegt sichtlich eine germa
nische Entlehnung vor (< *läg(i)ja-; vgl. 
mnd. l'ech, lege 'niedrig', mhd. läge 'flach'), 
wie bereits Karsten (1905) vorgeschlagen 
hat. Verf. weist daraufhin, dass im Prinzip 
kein Hinderungsgrund vorliegt, laaja und 
lakea nicht vom gleichen Original herzulei
ten; zur Kürzung des langen Vokals 
(germ. *läg(i)ja- > osfi. *lakja > laaja) vgl. 
germ. *mäl(i)ja > osfi. malja 'Schale'. O b 
dieser Ableitung oder dem von Karsten 
vorgeschlagenen Original *flakja- der Vor
rang gebührt, lässt sich schwer entschei
den. 

Abschliessend stellt Verf. fest, dass auch 
taaja und raaja auf das Germanische zu
rückgeführt werden können: taaja < *takja 
< germ. *pakja- (eine Ableitung von der 
Wurzel pak- 'decken'; semantisch vgl. gr. 
oreyvöQ ' [wasserdicht ' von derselben 
Wurzel); raaja < *rakja < germ. *rakja-
(eine Ableitung von der Wurzel *rak- 'rei
chen'; vgl. schw. räcka 'reichen [z. B. die 
Hand] ' ) . Falls dies zutrifft, ist kein einziges 
der ^'-Wörter im Osfi. autochthon; die 
ganze Konsonantenverbindung gelangte 
mit baltischen und germanischen Lehn
wörtern in die Phonotaktik des Urfinni
schen. Damit hörte ihre Expansion dann 
auch auf: neue ^/-Wörter sind seitdem 
nicht entstanden. 
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