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ohanna Halonen käsitteli (Virittäjä 3/
2000) kysymystä Askolan, ja laajemmin

Uudenmaan sisäosien, asuttamisesta pai-
kannimien valossa. Mielenkiintoinen artik-
keli ansaitsee muutaman reunamerkinnän.

Halosen artikkeliin sisältyy ensinnäkin
joitakin lähdeongelmia. Runsaanlaisesta
lähdeluettelosta puuttui esimerkiksi alueen
varhaisen nimistön tutkimisen kannalta
olennainen Förstemannin teos Altdeutsches
Namenbuch (2. painos 1966). Tämän ger-
maanisen henkilönnimistön »raamatun»
avulla löytyy näet etymologia useaan Por-
voonjokilaakson nimeen. Förstemannin
teosta on Suomessa käyttänyt käänteente-
kevässä tutkielmassaan Vahtola (1983). Li-
säksi kirjallisuusluettelosta loistavat poissa-
olollaan Nissilän Suomen Karjalan nimis-
tö (1975), Vahtolan Tornion- ja Kemijoki-
laakson asutuksen synty (1980) sekä Kep-
sun Pohjois-Kymenlaakson kylännimet
(1981). Kaikilla näillä on mielestäni mer-
kitystä Uudenmaan nimistön tutkimisen
kannalta.

Uskallan myös ajatella, että tutustumi-
nen pro gradu -työni lisäksi (Hiltunen 1986)

J kahteen vaikeasti tavoitettavaan painamat-
tomaan tutkielmaani olisi laajentanut teki-
jän perspektiiviä. Tutkielmat käsittelevät ni-
mittäin kysymyksiä Uudenmaan mahdolli-
sista virolaisperäisistä nimistä (Hiltunen
1983) sekä hämäläisten ja saksalaisten var-
haisista yhteyksistä Porvoonjoella (Hiltu-
nen 1985).

METODIONGELMA

Eräs nimistöntutkimuksen pääsäännöistä
on se, että nimet on yleensä tulkittava »hel-
poimman» selityksen mukaan. Tästä voi-
daan poiketa vain, mikäli on osoittaa selviä,
dokumentoitavissa olevia todisteita »vai-
keamman» tulkinnan puolesta. Tämä on
ehkä Halosen artikkelin perustavin metodi-
nen ongelma. Se näkyy eräissä yksityiskoh-
dissa, mutta myös tutkielman perusväittä-
män perusteluissa.

Halonen esimerkiksi olettaa, että Por-
voonjoen varhempi suomalainen nimi on
saattanut olla Savijoki, koska tämä on Puk-
kilan pitäjän entinen nimi. Hän toteaa itse-
kin, että Pukkilan kylän läpi virtaa Porvoon-
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jokeen pieni Savijoki-niminen puro. Tämä
olisi toki ollut luonnollisempi etymologia
kuin se Halosen todennäköisempänä pitä-
mä täysin teoreettinen hypoteesi, että Savi-
joki olisi nyttemmin hävinnyt Porvoonjoen
nimitys.1

Perusteeton on myös se Halosen otak-
suma, että Askolan Valkamaa (*Valkama)
ja Takaniemi olisivat peräisin kivikaudelta,
jolloin nämä paikat sijaitsivat meren rannal-
la. Molemmille nimille on osoitettavissa
nykyisiin olosuhteisiin perustuva etymolo-
gia, sillä ne sijaitsevat lähellä Porvoonjoen
rantaa.2

YHTEYDET SAKSALAISIIN

Porvoonjoen alajuoksulla on suhteellisen
monta saksalaisiin viittaavaa paikannimeä,
varsinkin kylännimiä. Halonen mainitsee
näistä vain Saksalan (Saxby) nimen. Kui-
tenkin ainakin Askolan, Haikkoon, Hattu-
lan, Hornhattulan, Kerkkoon, Teissalan ja
Vakkolan nimet voidaan varsin helposti joh-
taa alasaksalaisista miehennimistä Asco,
Haicko, Hathu, Gerko, Theit3 ja Vaggo.
Hornhattulan nimen alkuosa johtunee
vuonna 1424 tilaa isännöineen Peder Horn-
husin nimestä. Allardtin mukaan (Allardt
1925) suomalaiset kutsuivat tätä ennen mo-

lempia paikkoja vain nimellä Hattula. Vak-
kolan kylässä on myös Tyyskän talo, jonka
nimi viittaa kiistatta saksalaisiin. Ehkä
myös Henttalan4  ja Hinthaaran5 nimille on
osoitettavissa saksalaisperäinen etymolo-
gia. Kaikki mainitut kylät ovat vanhoja ja
keskeisiä.

Saksalaisten miehennimien joutuminen
osaksi suomenkielistä paikannimistöä on
osoitus varsin pitkäaikaisesta ja läheisestä
kontaktista kansojen välillä. Todennäköi-
sesti saksalaiset kauppiaat tulivat Porvoon-
joen suulle ja ylemmäskin jokea käymään
kauppaa hämäläisten kanssa. Nämä kontak-
tit loivat perustaa myös Porvoonjokilaakson
hämäläisperäiselle asutukselle, joka ulottui
jokisuuhun saakka. Todennäköinen ajoitus
näille saksalais-hämäläisille kontakteille
ovat 500–1200-luvut, jolta ajanjaksolta on
Hämeessä runsaasti germaanisia esinelöy-
töjä.

Miksi nämä saksalaisiin henkilönnimiin
perustuvat kylännimet tulisi sitten liittää
nimenomaan hämäläisiin? Tutkimukseni
(1985) mukaan siksi, että niille on osoitet-
tavissa vastineet lähinnä vain Hämeestä.
Esimerkiksi Kerkko-, Hattu-, Hentta- ja
Vakko-nimiä tavataan oikeastaan vain Hä-
meessä.

4 Miehennimi Hentta johtunee saksalaisen Heimrich-nimen mukaelmasta (Mikkonen ja Paikkala 2000: 305).
5 Varhaisessa saksalaisessa henkilönnimistössä on mm. miehennimi Hithar (Förstemann 1966: 761). Kylän
ruotsinkielinen nimi on Hindhår. Se voi olla myös suomalaisperäinen -haara-nimi, jonka määriteosa on hä-
märtynyt. Mäntsälässä on joenhaarassa Hirvihaaran kylä.

––––––––––
1 Paljon todennäköisempi varhempi suomalainen nimi Porvoonjoelle olisi *Saksa(n)joki. Saksa-sanan merki-
tyshän on ’kauppias, kulkukauppias’, kuten Halonen toteaa. Venäläiset matkasivat näet vuonna 1311 »jem»-
kansaa (hämäläisiä) vastaan, missä he Kupetskaja rekalla (’kauppiasjoki’) polttivat kylät, vangitsivat ruhti-
naat ja tappoivat karjan. Kupetskaja rekan täytyy olla jonkun informantin välittämä käännös joen suomalai-
sesta nimestä, joka on siis saattanut olla *Saksa(n)joki. Sen varressahan on Saksalan (Saxby) kylä ja Saksa-
niemi.
2 Valkamaan läheisyydessä on hyvin voinut olla venevalkama vielä viime vuosikymmeninä. Takaniemi taas
on metsäinen, kiilamainen harjanne Porvoonjoen ja siihen laskevan puron välissä. Puron varressa oleva Puu-
rata-nimi viittaa paikalla varhemmin olleen suon nimeen, joten Takaniemi oli Nalkkilan kylän takamailla
sijannut suon ja joen välinen niemeke.
3 Asiakirjamerkinnöissä Teissalan (ruots. Teisala) kylän nimi kirjoitetaan usein asuun, joka edellyttäisi lähtö-
muotoa *Teitsala (esim. 1546 Teijtzsalby, 1552 Teitzsal jne. Hausen 1920: 67). Kyseessä saattaa olla -salo-
nimi, jolloin alkuperäisin nimiasu olisi *Teit(in)salo.
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HÄMÄLÄINEN UUSIMAA

Vanhan sanonnan mukaan Häme ulottuu
Suolamerestä Suolamereen eli Suomenlah-
delta Pohjanlahdelle. Jo vilkaisu karttaan
paljastaa, että hämäläisille kaikkein luon-
nollisimpia »vientisatamia» olivat Por-
voonjoen, Halikonjoen ja Kokemäenjoen
suut.

Porvoonjokivarsi oli ruotsalaiskoloni-
saation alkaessa 1200-luvulla jo niin vah-
vasti hämäläisten asuttamaa, että se näkyy
edelleen paikannimissä. Ennen vuotta 1600
mainittujen asutusnimien joukossa on Uu-
dellamaalla ylivoimaisesti eniten suoma-
laisperäisiä nimiä juuri Porvoonjoen suun
ympäristössä (ks. kartta 1). Selkeä osoitus
tästä on myös Finbyn (nyk. myös Suomen-
kylä) kylän nimi vain viisi kilometriä me-
ren rannasta.

Suomalaisperäisiä nimiä on laajalti
myös Porvoon edustan rannikolla ja saaris-
tossa, mikä osoittaa varsin vilkasta kalas-

tusta ja eränkäyntiä. Asutusnimien joukos-
sa sen sijaan ei meren äärillä ole yhtäkään
suomalaisperäistä nimeä, ellei sellaisiksi
lasketa luontonimipohjaisia kylännimiä.
Tällaisia ovat mm. Emsalö (*-salo), Seitlax
(*-lahti), Tirmo (*-maa) ja Ylike (*-joki).6

Halonen ei tutkimuksessaan löydä Uu-
deltamaalta muita hämäläisiin viittaavia
eränimiä kuin yhden Salin-nimen ja ehkä
Maija-nimiä. Vahtolan (1980) mukaan hä-
mäläisestä eräilystä seudulla kertovat kui-
tenkin myös Letku-, Löytty-, Loukku-, Naa-
ra- ja Puru-nimet. Omassa tutkielmassani
esittämistä nimistä ainakin Huhti-, Kannis-
to-, Putkisto-, Pykälistö-  ja Rytö-nimet liit-
tynevät kaskeamiseen, jota on voitu harjoit-
taa jo eräkaudella.

Nimistöntutkimuksen keinoin on varsin
mahdotonta osoittaa, että Hämeen ja meren
rannikon väliin olisi kiilannut asutusta Var-
sinais-Suomesta tai Karjalasta. Uudenmaan
pohjoisosien nimistö on suoraa jatkoa hä-
mäläiselle nimistölle, ja se ulottuu etelässä

––––––––––
6 Uudenmaan rannikon suomalaisperäinen lainanimistö ei ole niin runsasta kuin Turunmaalla. Lähinnä tie-
dossa on säilynyt vain suurimpien saarten ja lahtien suomalaislähtöisiä nimiä (vrt. Pitkänen 1985).

Kartta 1. Ennen vuotta 1600 mainitut suomalaisperäiset nimet.

Kartta 5
Pienennetään kokoon 43 % (hiusviiva noudattaa kar-
tan kokoa ja jää kehystämään karttaa)
Korkeus 7,5 cm
Leveys 11,4 cm
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ruotsinkieliseen alueeseen saakka ja jopa
sen sisään. Pohjois-Uusimaa ei näin ollen
ollut autio eikä mikään »ei-kenenkään-
maa» vaan selkeästi hämäläisten etupiiriin
kuulunut nautinta-alue.

Mistään yhtenäisestä muinaismaakun-
nasta organisaatioineen tuskin voidaan kui-
tenkaan puhua. Halonen olettaa Korttian
Vartioispellon nimen viittaavan järjestäyty-
neeseen hälytysjärjestelmään. Viimeaikai-
nen tutkimus on kuitenkin osoittanut järjes-
täytyneen tulitiedotusjärjestelmän epäto-
dennäköiseksi (Taavitsainen 2000: 25).
Hämäläisistä voidaan toki jo rautakaudella
puhua, mutta ehkä ei vielä Hämeestä.

VARSINAISSUOMALAISIA VAI
KARJALAISIA?

Muinaiset väylät kulkivat Uudellamaalla
joko jokia pitkin eli pohjois–etelä-suunnas-
sa tai merellä rannikkoa myöten eli itä–län-
si-suunnassa. Poikittaisliikenne lienee sisä-
maassa ollut eräkaudella varsin vaikeakul-
kuista. Vasta Kuninkaantien syntyminen
joskus 1300-luvulla teki mahdolliseksi
luontevan maalla kulkemisen lännestä itään
ja päinvastoin. Kulkuyhteydet huomioon-
ottaen on siis huomattavasti todennäköi-
sempää olettaa Uudellamaalla liikkuneen
hämäläisiä kuin (varsinais)suomalaisia tai
karjalaisia. Halonen kuitenkin väittää Väli-
Uudenmaan saaneen asutusta näistä mo-
lemmista suunnista.

Nimistötieteellisistä todisteista Halonen
esittää väitteensä tueksi varsinaissuoma-
laisten osalta yhden nimityypin (sisäheitto,
esim. Jusla < *Jussila) ja Kairais-nimet,
mutta sisäheittoa tavataan myös Halosen
tutkimuksen mukaan muuallakin kuin Var-
sinais-Suomessa. Kairais-nimien levikkiä
esittävästä kartasta ei puolestaan ollut mah-

dollista saada selville nimityypin levikkiä,
koska karttamerkit olivat hämäävän saman-
laisia. Levikki näyttää kuitenkin ulottuvan
yhtälailla Hämeeseen kuin Varsinais-Suo-
meen. Sitovat todisteet jäävät uupumaan.

Omassa tutkimuksessani (1986) en löy-
tänyt Porvoonjokivarresta ainoatakaan sel-
laista nimeä tai nimityyppiä, jota tavattai-
siin vain Varsinais-Suomessa ja Porvoon-
jokilaaksossa. Kaikille Lounais-Suomessa
tavatuille verrokeille oli osoitettavissa vas-
tineet myös Hämeestä. Ne ovat »yleislän-
sisuomalaisia» ja voineet siis vallan hyvin
tulla seudulle hämäläisten myötä.

Karjalaisiin viittaavista nimistä Halo-
nen mainitsee kulkku-appellatiivin sisältä-
vät nimet. Molemmat esimerkkinimet (Prii-
tankulkku, Kortsuonkulkku) viitannevat
määriteosaltaan kuitenkin enemmän län-
teen kuin itään. Appellatiivin lainautuminen
ei välttämättä vielä osoita väestönsiirtymiä
vaan murrepiirteiden leviämistä. Myöskään
etymologialtaan epävarman Katissuon (*Ka-
tiskasuo) nimen varaan on uskallettua raken-
taa teoriaa alueen karjalaisista asuttajista.

Karjalaisiin mahdollisesti liittyvistä
asutusnimistä Halonen mainitsee Kiialan ja
Tarkkisten kylien nimet. Vanhoissa asiakir-
joissa tavattava Tarkis on kuitenkin etymo-
logialtaan varsin epävarma, eikä suinkaan
välttämättä johdu ortodoksisesta Aristar-
kos-nimestä. Tulkinnan epävarmuutta lisää
se, että Tarkkinen on vakiintunut vasta vii-
me vuosikymmeninä Tarkiksen suomalai-
seksi vastineeksi.7 Kiiala (ruots. Kiala) voi-
taneen kyllä johtaa nimestä Malakias, joka
kuitenkin on raamatullinen eikä spesifisti
karjalainen miehennimi.

Paljon laajempi ja perusteellista tutki-
musta vaativa kysymys olisi se, onko nykyi-
set Uusimaa, Itä-Häme ja Kymenlaakso
nähtävä jonkinlaisena »vaihettumisvyöhyk-

––––––––––
7 Mikkonen ja Paikkala (2000: 651) arvelevat Tarkiainen-nimen voivan johtua paitsi Aristarkoksesta myös
suomen kielen sanasta tarkka tai ruotsalaisesta lisänimestä Stark.
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keenä»? Hauhon historiateoksessa olete-
taan karjalaisten liikkuneen jopa Keski-
Hämeessä, kun taas Etelä-Karjalassa on
ounasteltu jopa vanajanhämäläisten erä-
miesten käyntejä. Rajat eivät siis ennen
historiallista aikaa olleet suinkaan stabiile-
ja vaan ehkä hyvinkin läpäiseviä.8 Eräily
kertoo kuitenkin ehkä vain vaikutteiden —
ei ihmisten — pysyvästä siirtymisestä.

VIROLAISET
AUTIOITTAJINA?

Historiantutkimuksessa on tavan takaa esi-
tetty väite, että Uusimaa olisi ollut autiona
siksi, että se kuului virolaisten nautintaan.
Keskiajalla Porvoon seurakunnan tiedetään
olleen Viron Paadisten luostarin patronaat-
tioikeuden alainen. Siihen aikaan palautu-
nevat Uudenmaan Munk-nimet, joihin Ha-
lonenkin viittaa. Est-nimet puolestaan ovat

tietenkin vasta ruotsalaiskolonisaation ajal-
ta (ks. kartta 2).

Tutkimuksessani (1983) tulin siihen
tulokseen, että Uudenmaan nimistöstä on
lähes mahdotonta löytää virolaisperäistä
ainesta. Siihen yhdistetyille Karjaan, Loh-
jan, Pernajan, Pohjan ja Tenholan nimille
on löydettävissä luontevammat kotimaiset
etymologiat. Myöskään ruotsalaisten muut-
tajien käyttöön ottamasta substraattinimis-
töstä ei ole todistettavasti osoitettu virolais-
lähtöisiä nimiä.9

Mikäli virolaisilla todella olisi ollut
väitetynlainen asema Uudenmaan histori-
assa, olisi heistä toki jäänyt selvempiä jäl-
kiä myös nimistöön. Rannikon ja saariston
itämerensuomalaisperäiset nimet — mikä-
li ne ylipäätään ovat tulkittavissa — ovat
kuitenkin osoitettavissa suomalaisiksi, el-
leivät peräti hämäläisiksi.10

Kuvaa hämäläisistä Uudenmaan varhai-

––––––––––
8 Kepsun tutkimus (1981) tukee mielestäni tällaista historian rekonstruktiota.
9 Tällainen saattaisi kuitenkin olla esimerkiksi Porvoon Pirlax (viron *Piirlaht, ’rajalahti’).
10 Rengon karjalaisena minua häiritsi tutkimuksessa myös kotipitäjäni virheellinen taivutus (Renkossa s. 421)
sekä heimoni nimen kohdalla ollut ilmeinen painovirhe (karjaisia s. 425). Entisenä sipoolaisena soisin Öster-
sundomista (s. 426) vihdoin siirryttävän käyttämään omakielistä nimeä Itäsalmi.

Kartta 2. Virolaisiin viittaava paikannimistö Uudellamaalla.

Kartta 6
Pienennetään kokoon 44 % (hiusviiva noudattaa kartan
kokoa ja jää kehystämään karttaa)
Korkeus 7,1 cm
Leveys 11,4 cm
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irittäjässä 3/2000 (s. 355–372) jul-
kaistiin yhteistyöhankkeeseen poh-

jautuva artikkelini »Paikannimistön muut-
tuminen». Ritva Korhosen artikkeliani vas-
taan suuntaama ja melko tyrmäävästi otsi-
koitu kirjoitus »Tutkimus teilasi aineiston-
sa» oli puolestaan luettavissa viime Virit-
täjässä 4/2000 (s. 616–618). Koska Ritva
Korhosen kirjoituksessa on lukuisia häm-

V mentäviä tulkintoja ja virheitäkin, pidän
aiheellisena vastata hänelle ja samalla koko
lehden lukijakunnalle.

Ritva Korhosen kirjoituksesta välittyy
niin epätavallisia sävyjä ja tunnelatauksia,
että hänen moitteistaan kiinnostuneita on
kehotettava lukemaan artikkelini uudes-
taan. Korhosen vastine sisältää paljon sel-
laista, mikä ei pidä paikkaansa tai harhaut-


