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kirja vertautuukin Vanhan kirjasuomen sa-
nakirjaan: kun tuleva 2070-luvun lukiolai-
nen joskus saa sen käsiinsä, hän saa paitsi
selityksen, myös paikannuksen vanhoista
slangidokumenteista tai kaunokirjallisista
teoksista löytämilleen oudoille sanoille.
Vähemmän kuvitteellinen käyttäjäkunta
ovat kääntäjät, jotka voivat niin halutessaan
luotettavasti kääntää Paunosten sanakirjan
avulla esimerkiksi 1930–1940-luvun tuk-
holmalais- tai berliiniläisslangin ilmaukset
saman ajan Stadin kielelle.

Stadin slangin suursanakirjan sana-
artikkelien runsaiden esimerkkien ansios-
ta eri aikojen slangin puhujat saavat itse ää-
nensä kuuluviin. Sanakirjan lukijalle tarjo-
taan tietoa slangisanojen merkityksestä ja
muodosta mutta myös siitä, minkä aika-
kauden kielestä ja millaisten ihmisten pu-
heesta on kysymys. Sekä aineiston laajuus
että tuntuma slangin historiaan tekevät

teoksesta lajissaan poikkeuksellisen. Sel-
vää on, että nykyhelsinkiläisen perspektii-
vistä sukellus oman kielen juuriin on vai-
kuttava kokemus. Samalla voi sekä stadi-
laisena että suomen kielen tutkijana iloita
siitä, että tämä muiden suomalaisten (kie-
lentutkijoidenkin) monesti väheksymä kie-
limuoto on vihdoin saanut laajan ja syväl-
lisen kuvauksen. Paras lukuohje (tämän-
kin) kirjan varalle on lyhyt ja yksinkertai-
nen: »Kelaa sitä!» 
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imistöntutkimus on pitkään ollut yksi
suomen kielen maistereiksi valmis-

tuvien suosikkialoista. Näin on ollut var-
sinkin Helsingin yliopistossa, jossa Eero
Kiviniemen hoitaessa nimistöntutkimuksen
professorin virkaa vuosina 1971–1997 val-
mistui vuodessa keskimäärin kuusi hyvä-
tasoista pro gradu -opinnäytettä onomastii-
kan alalta (Kiviniemi 1999: 255). Vaikka
virka ehti olla muutaman vuoden vailla hoi-
tajaa, on opiskelijoiden innostukseen on-
neksi voitu vastata antamalla opetusta ja oh-
jausta. Pro graduja ja pienempiä nimistö-
aiheisia töitä valmistuu vuosittain yhä lu-
kuisia. Useimmat ovat laadultaan mallik-
kaita, osa vielä tavoitteiltaan ja näkökulmil-
taan raikkaita ja innovatiivisia.

Opiskelijoiden nimistötöiden hyvästä
laadusta ja laaja-alaisuudesta on kelpo osoi-
tuksena Nimien vuoksi -kirja. Se on ilmes-
tynyt osana Helsingin yliopiston suomen
kielen laitoksen julkaisusarjaa Kielen opis-
sa, jossa julkaistaan opiskelijoiden tekemiä
pienimuotoisia tutkielmia. Opiskelijat kir-
joittavat artikkelinsa oman tutkimustyönsä
pohjalta mutta myös toimittavat kirjan. Voi
vain kuvitella, kuinka hyödyllistä ja opetta-
vaista tällainen kokemus opiskelijalle on.

Nimien vuoksi on mainio teos. Kokonai-
suus on monin tavoin edustava ja monipuo-
linen — jopa niin, että kirjassa ikään kuin
näyttäytyy tämän hetken suomenkielinen
nimistöntutkimus pähkinänkuoressaan. Kir-
jan kahdeksan artikkelia osoittavat, mitä nyt
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tutkitaan ja millaisia ovat alan uudet tuulet.
Artikkeleiden jakaumakin noudattelee mel-
ko hyvin alan todellisuutta 2000-luvun alun
Suomessa. Kahdeksasta artikkelista viisi
keskittyy paikannimiin, yksi henkilönni-
miin ja kaksi niin sanottuihin muihin ni-
miin. Paikannimiartikkeleista kolmen ai-
heena on perinteinen nimistö, kahden viral-
linen ja suunniteltu nimistö.

Perinteinen, kansanomainen paikanni-
mistö on koko tutkimusalan elinajan ollut
vahvin ja näkyvin tutkimuskohde. Tässä
kirjassa tätä nimistöä tarkastelevat eri näkö-
kulmista TONI SUUTARI, JUKKA KOSKENHEI-
MO ja JOHANNA KOMPPA. Toni Suutari esitte-
lee artikkelissaan kielirajan, suomen ja ruot-
sin kielen, vaikutusta Uudenmaan paikan-
nimistöön. Varhemmin suomen- ja ruotsin-
kielinen asutus oli jakautunut alueellisesti
kahtia suomen- ja ruotsinkieliseen Uuteen-
maahan. Alati voimistuva kaksikielistymi-
nen on 1900-luvun aikana muuttanut kieli-
tilannetta. Varsinkin viime vuosikymmeni-
nä monet vanhastaan ruotsinkieliset alueet
ovat suomenkielistyneet, osin nopeastikin.

Millaista sitten on kaksikielisten seutu-
jen paikannimistö? Suutari valottaa kysy-
mystä eri aikakausien näkökulmista. Ny-
kyinen virallinen nimistö on tunnetusti luo-
tu kahdella kielellä. Perinteinen paikan-
nimistö on tätä vastoin yleensä ollut yksi-
kielistä. Käytössä yksikieliset nimet ovat ol-
leet käteviä ja yksiselitteisiä paikkojen yksi-
löijinä. 1960–70-luvuilla syntyi kuitenkin
tarve antaa paikoille suomenkielisiä nimiä
alkuperäisten ruotsinkielisten rinnalle. Ni-
mistönsuunnittelussa vallitsevaksi linjaksi
muodostui se, että ruotsinkielinen nimi riit-
tää vain, jos se on helposti äännettävissä ja
ääntämyksen mukaan kirjoitettavissa (esim.
Kilo, Tali). Muuten haluttiin mukailla ja
kääntää tai jopa luoda uusia nimiä, jos
mukailu ja kääntäminen eivät onnistuneet.
Nyttemmin tästä vahvasta suomalaistamis-
pyrkimyksestä on päästy eroon — onnek-

si! Nimistönsuunnittelun virallinen kanta
muuttui 1990-luvulla. Nykyään vanhat ja
alkuperäiset paikannimet halutaan säilyttää
muuttamattomina ja kääntämättöminä, jos
se suinkin on mahdollista.

Perinteisintä paikannimistön tutkimusta
kirjassa edustaa Jukka Koskenheimon ar-
tikkeli Jätti(läinen)- ja Kalevanpoika-alkui-
sista paikannimistä. Koskenheimo selvittää,
millaisia paikkoja näillä nimillä on nimet-
ty ja mikä nimien levikki on. Tällä tavoin
nimettyjä paikkoja yhdistää kivikkoisuus;
valtaosa on kivien, kallioiden, kiviröykkiöi-
den ja -raunioiden nimiä. Liki kolmesataa
nimeä käsittävä aineisto osoittaa kiehtovasti
myös sen, kuinka laajalti näihin nimiin liit-
tyy tarinoita jättiläisistä. Yleisimpiä ovat
tarinat jättiläisistä kirkonrakentamisen vas-
tustajina; tyypillisin tarina on sellainen,
jossa jättiläinen on yrittänyt heittää kivellä
kirkkoa. Tällä tavoin selitetään jonkin sil-
miinpistävän luonnonmuodostelman, kuten
yksinäisen kivenjärkäleen, olemassaolo,
muoto tai sijainti oudossa paikassa.

Johanna Komppa käsittelee sosio-ono-
mastista aihetta, nimitaitoa eli paikanni-
mien osaamista perheessä. Sosio-onomas-
tinen nimistöntutkimus on vahvistunut Suo-
messa 1990-luvulta lähtien. Kun paikan-
nimiä tutkitaan sosio-onomastisesti, tutki-
taan ennen kaikkea niiden käyttöä, variaa-
tiota ja muuttumista. Komppa hahmottaa
artikkelissaan sitä, kuinka paljon ja millais-
ten paikkojen nimiä eri-ikäiset ihmiset käyt-
tävät ja mikä on nimien osaamisen suhde
sukulaisuuteen. Jo aiemmissa nimitaitotut-
kimuksissa on huomattu, että nimitaito siir-
tyy perheessä yleensä vanhemmilta nuo-
remmille ja että vanhemmat sukupolvet
osaavat liki aina enemmän nimiä kuin nuo-
remmat. Nämä tulokset pitävät paikkansa
myös Kompan tutkimissa hämäläisen Päl-
käneen maalaiskylän perheissä. Nuorella
polvella on kuitenkin myös omaa nimistöä,
sillä nuoret nimeävät uusia paikkoja ja kek-



144

sivät uusia nimiä vanhoille paikoille. Nimi-
taidossa ja nimireviireissä voi olla suuria-
kin eroja: maanviljelyksestä ja luonnossa
liikkumisesta nauttiva nuorukainen osaa ja
käyttää aivan erilaista nimistöä kuin skeit-
tailua ja mopolla ajamista harrastava ikäto-
verinsa. Pelkkä ikä ei siis koskaan riitä ni-
mitaidon selittäjäksi, vaan merkittäväm-
miksi tekijöiksi nousevat harrastuneisuus ja
luonnossa liikkuminen. Komppa pystyy
osoittamaan hyvin myös nimireviirien eri-
laisuuden; jokainen osaa ja käyttää aina
juuri sen verran nimiä kuin tarvitsee. Ku-
kaan ei koskaan osaa esimerkiksi yhden
kylän koko nimistöä, koska kenelläkään ei
voi olla tarvetta hallita sitä kokonaan.

Suunniteltu, virallinen kaavanimistö on
kahden artikkelin aiheena. Aihepiirinimiä
tutkii TIINA AALTO. Hän kokoaa yhteen ryh-
mänimistä esitettyjä näkökulmia ja pohtii
Vantaan Tikkurilan kasviaiheisia kadun-
nimiä. Koskaan aiemmin aihepiirinimeä-
mistä ei ole selvitelty näin kattavasti ja näin
laajan aineiston pohjalta. Tikkurilassa aihe-
piirinimeämistä on todellakin käytetty hy-
väksi suuralueen katuja nimettäessä, sillä
kasviaiheisia aihepiirinimiä — Kortekujia,
Virmajuurenteitä, Saniaispolkuja, Valko-
vuokonteitä ja Rantakukankujia — on yli
200, jopa 80–90 prosenttia kaikista kadun-
nimistä. Tällöin onkin syytä Aallon tapaan
kysyä, kuinka hyvin ryhmänimet onnistu-
vat toimimaan opastajina ja auttavatko ne
ympäristön jäsentämisessä. Kun kasviaihei-
nen nimiryhmä on näin suuri, ei keneltäkään
voi onnistua kymmenien erilaisten kedon ja
metsän kukkien, ruohojen ja heinien eril-
lään pitäminen, vaikka erilaisia kasveja
olisikin yritetty käyttää nimien määritteinä
omilla alueillaan. Sopivimmat aiheet ryh-
mänimiin löytyvät aina paikallisuudesta:
alueen historiasta, paikan nykyisestä luon-
teesta tai ominaispiirteistä. Jos vanhasta
perinteestä ei riitä ammennettavaa, sopiikin
miettiä, miksi ryhmänimien aiheeksi ei

voisi valita nykyaikaan liittyviä urbaaneja
teemoja. Tätä puolustaisi sekin, että nimen-
käyttäjän tulisi myös ymmärtää nimen si-
sältö; nimistä ei voi muodostaa ryhmiä, jos
ei ymmärrä nimiin sisältyvien sanojen mer-
kityksiä. Aalto esittää myös havaintoja ka-
dunnimien muuttamisesta ja käyttää esi-
merkkinä Tikkurilassa 1960-luvulla tehtyä
laajaa kadunnimiuudistusta.

SAIJA ISOMAAN tutkimuskohteena on
yhden kaupungin kadunnimistön historia.
Hän paneutuu artikkelissaan Kotkan kau-
pungin keskustan eli Kotkansaaren kadun-
nimistöön ja erityisesti siihen, miten ja millä
perustein nimiä on muutettu. Isomaa osoit-
taa, miten eri aikoina vallinneet käsitykset
sopivista kadunnimistä näkyvät erilaisina
historiallisina kerrostumina Kotkansaaren
nimistössä. Isomaa saa yhden kaupungin
esimerkin kautta mainiosti näkymään sen,
mitä suomalaisessa kadunnimistössä on
vuosisatojen ja -kymmenten saatossa tapah-
tunut ja mitkä trendit milloinkin ovat olleet
vallalla. Esimerkiksi 1920–30-luvuilla ko-
rostettiin suomalaisuutta ja haluttiin sanou-
tua irti yhteydestä Venäjään, jolloin nimis-
töstä pyrittiin poistamaan muun muassa
Venäjän keisarilliseen perheeseen viittaavat
nimet. Kotkassa oltiin tässä poistamisessa
liiankin innokkaita, sillä Venäjän keisarilli-
nen perhe on todella ollut tiiviisti sidoksis-
sa Kotkan historiaan.

Kirjan ainoan etunimiartikkelin on kir-
joittanut SILJA KÖNÖNEN. Hän luo katsauk-
sen suomenkielisten, helsinkiläisessä Töö-
lön seurakunnassa kastettujen lasten etuni-
miin, erityisesti vieraskielisiin etunimiin.
Vieraskielisinä etuniminä Könönen pitää
Kiviniemen määritelmän mukaan sekä vie-
raskielisiksi leimautuneita nuorehkoja laina-
nimiä että nimiä, jotka poikkeavat muista
nimistä selvästi epäsuomalaisen kirjoitus-
asunsa vuoksi. Hän huomauttaa, että tällai-
set nimet ovat usein jollakin tavoin vakiin-
tumattomia. Varsinaiseksi tutkimuskoh-
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teekseen Könönen on rajannut suomenkie-
lisestä nimipäiväkalenterista puuttuvat vie-
raskieliset etunimet. Viime aikoina vieras-
kieliset piirteet ovat etunimissä yleistyneet.
Tällä tavoin lienee tavoiteltu arvostettua
kansainvälisyyttä, eksoottisuutta ja ominta-
keisuutta. Vakiintuneelle ja suositullekin
nimityypille voidaan näin hakea variaatio-
ta. Nimenkäyttäjille tällaiset nimet voivat
aiheuttaa ongelmia; aina ei olekaan selvää,
kuinka nimet tulisi ääntää ja taivuttaa. Ään-
tyykö Jasmine kuten Jasmin ja taivutetaan-
ko se asussa Jasminin vai Jasminen? Kö-
nönen toteaa kuitenkin viisaasti, että vieras-
kielisiä vaikutteita etunimistössä ei voida
välttää; etunimet ovat aina kytköksissä
myös toisiin kieliin.

Niin sanotut muut nimet ovat viime
vuosina innostaneet opiskelijoita lukuisiin
opinnäytteisiin ja muihin tutkimuksiin. Täs-
sä kirjassa näitä nimiä käsitellään kahdes-
sa viimeisessä artikkelissa. TONI HEIKKINEN

esittelee kotimaisia alkoholimerkkejä ja
pohtii, voiko alkoholituotteen nimi olla sa-
malla tavoin propri kuin vaikkapa paikan-
nimi. Alkoholimerkit ovat tavaramerkkejä,
joiden tehtävänä ei ole vain yksilöidä tuo-
tetta vaan myös markkinoida sitä. Tästä
huolimatta tavaramerkkien nimetkin ovat
luonnollisesti nimiä, propreja; niihin vain
sisältyy erikoispiirteenä sellaisen informaa-
tion välittäminen, jolla pyritään herättä-
mään myönteisiä mielikuvia ja saamaan
tuote kaupallisesti houkuttavaksi.

MARI VOIPIO käsittelee Internet-palveli-
mien nimiä ja niihin liittyviä ilmiöitä. Verk-
kotunnusten nimillä näkyy olevan merki-
tystä, joka on huimimmillaan mitaten mil-
joonien dollarien arvoista. Voipion aineis-
tosta voi havaita, että Internetin vaikutus
esimerkiksi yhtiöiden nimeämiseen on mer-
kittävä. Yhtiöt tuntuvat jo etukäteen suun-
nittelevan nimensä sellaiseksi, että sen liit-
täminen Internet-osoitteen osaksi on vaiva-
tonta.

Nimien vuoksi on loistava osoitus opis-
kelijoiden tekemän onomastisen tutkimuk-
sen hyvästä tasosta ja merkittävyydestä.
Liian usein opiskelijoiden tuotokset ovat
jääneet vain painamattomiksi tutkielmiksi
ja harjoitustöiksi — onneksi kuitenkin esi-
merkiksi kolme henkilönnimiaiheista tut-
kielmaa on myös koottu kirjaksi (Kivinie-
mi ja Mustakallio 1996). Kun opiskelijoi-
den töiden parhaimmisto näin julkaistaan
kirjana, pääsevät tutkimustulokset hienol-
la tavalla julkisuuteen. Toivoa sopii, että
kirjalle on luvassa myös jatkoa. 
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