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Paikannimet  eli toponyymit

• Paikannimiä on kaikissa tunnetuissa kielissä ja kulttuureissa
• Muodostustapa vaihtelee: esim. suomessa ovat tavallisia 

yhdyssananmuotoiset nimet (Korkeasaari, Pyhäjärvi), venäjän 
kielessä käytetään nimissä paljon johtimia (-ov, -ka jne.)

1) Luontonimet (tarkoite on luonnonpaikka)
a) Maastonimet, esim. mäen, suon tai kallion nimi
b) Vesistönimet , esim. järven, lahden tai joen nimi

2) Kulttuurinimet (tarkoite on ihmisen rakentama tai muovaama paikka)
a) Asutusnimet, esim. talon tai kylän nimi
b) Viljelysnimet, esim. pellon tai niityn nimi
c) Artefaktinnimet, esim. tien tai sillan nimi



Perinteiset ja suunnitellut paikannimet
• Perinteiset paikannimet: 

• ovat syntyneet spontaanisti, yleensä pienissä yhteisöissä 
• ovat syntyessään kuvanneet paikkaa

• Suunnitellut paikannimet: 
• ovat syntyneet suunnittelun tuloksena 
• ovat yleensä kaupunkimaisissa, suurissa yhteisöissä keksittyjä nimiä
• eivät aina kuvaa paikkaa



Tärkeitä käsitteitä
• Nimiesiintymä = nimen esiintymä kielessä, kartassa, 

nimikokoelmassa, asiakirjassa
• Nimeämisperuste = asiaperuste, jonka mukaan nimi on annettu, 

yksilöinnin idea
• Koukkusaari
• Siltaniitty
• Siltaniitynoja
• Anttila

• Rinnakkaisnimi = samaan tarkoitteeseen viittaava nimi, jolla on eri 
nimeämisperuste

• Antinpelto – Mäkelänpalsta



Nimiesiintymät



Suomalaiset paikannimiaineistot
• Suomessa ainutlaatuiset, koko maan kattavat paikannimiaineistot
• Kerätty systemaattisesti 1800-luvun lopulta 2000-luvulle, eniten 

1960–1980-luvuilla
• Koottu Kotuksen (Kotimaisten kielten keskus) Nimiarkistoon

Helsinkiin
• Noin 2,6 miljoonaa nimilippua
• Noin 4 100 pääkaupunkiseudun slangipaikannimeä (kerätty v. 2003)
• Suurin osa paikannimikokoelmista manuaalisia (ei Internetissä)
• Keskeinen paikannimistö saatavissa myös sähköisenä aineistona: 

• Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteri, yht. 800 000 nimeä
• Karttanimistö: Kansalaisen karttapaikka, avoin ja ilmainen verkkopalvelu
• Kotuksen Paikannimikartasto ja Paikannimipankki



Nimiliput ja karttakokoelmat



Suomalaisten paikannimien rakenne

• Nimenmuodostukseen liittyy tiettyjä sääntöjä (morfologiset, 
syntaktiset, semanttiset säännöt; tietyt äänteenmuutokset)

• Nimenantajilla on käytössään valmis systeemimalli, jonka mukaan 
uusia nimiä annetaan

• Kaksiosaiset nimet (= yhdysnimet)
• Yhdyssanan muotoisia: Saarijärvi, Hirttokallio, Hämeentie, Antinpelto
• Tavallisin paikannimityyppi!

• Yksiosaiset nimet
• Koostuvat yhdestä nimenosasta: Turku, Saimaa, Inari



Nimenosa vai nimielementti?

• Haapalaaksonkallio:
• nimielementit: Haapa|laakso|n|kallio
• nimenosat: Haapalaakson|kallio

Nimi sisältää:
1. appellatiivin kallio = perusosa
2. paikannimen Haapalaakson = määriteosa



Puolet paikannimistä sisältää toisen nimen

• Liitynnäinen = Nimi, joka on muodostettu jonkin läheisen paikan 
nimen perusteella
1) kokoliitynnäinen: Vene|lahti > Venelahden|oja
2) määriteliitynnäinen: Vene|lahti > Vene|oja
3) perusosaliitynnäinen (harvinainen): Vene|lahti > Lahden|pohja

• Siirrynnäinen = Nimi, joka on kokonaan siirretty tarkoittamaan jotain 
toista paikkaa
• Vene|lahti (lahti) > Venelahti (talo)
• Port Arthur (kaupunginosa Turussa, ”Portsa”)



Esimerkki 
(Jämsästä):



Paikannimien lainautuminen
• Paikannimistössä on erikielisiä kerrostumia
• Lainanimi = kielestä toiseen lainattu saman paikan nimi

• Erityisesti kieliraja-alueilla: suomi–ruotsi, suomi–saame
• Esimerkiksi Helsingin alue Sörnäinen < ruotsin Södernäs ’eteläniemi’
• Keksittekö lainanimiä Unkarin kieliraja-alueilta?

• Substraattinimi = jollain alueella aiemmin puhuttuun kieleen 
perustuva nimi, 
• Saaristossa suomesta ruotsiin: 

• Malax < *Madelaksi, Terjärv < *Tervajärvi 
• Etelä-Suomessa saamesta suomeen: 

• Maaninka < saam. maa ij 'iso siika', Nuuksio < *Nuoksu-/Nuoksijärvi < 
saam. Njuk a ’joutsen’, Kukkas- < saam. guhkes 'pitkä'



Lainanimet
• Bredvik (ruotsia) ’leveä lahti’

Reiviikki: kokomukaelma
Reilahti: osamukaelma
Laajalahti: käännösnimi
Reiviikinlahti: epeksegeettinen nimi

• (Epeksegeesi = nimeen lisätty tarkoitetta selventävä 
perusosa)



Kaupunkien nimet

• Monia eri-ikäisiä kerroksia, kuten maaseudullakin
• Vanhimmat nimet perinteisiä paikannimiä (Vartiovuori, Aurajoki, 

Uudenmaantulli, Koroinen)
• Tiiviisti rakennettu ympäristö > tarvitaan paljon nimiä > 

suunnitellut paikannimet (Nättinummi, Varvintori, Porthaninkatu)



Suunnitellut nimet
• Kun kaupungissa otetaan käyttöön uusi asuinalue tai teollisuusalue, 

pitää suunnitella katujen, puistojen, aukioiden, kortteleiden yms. 
nimet

• Suunnittelijoina yleensä viranomaiset
• Suunnittelussa huomioitava:

• Saman kaupungin alueella ei saa olla samoja nimiä
• Kaksikielisillä alueilla nimet molemmilla kielillä
• Suosittava kielitajun mukaisia nimiä: kaksiosaisuus, perusosat ymmärrettäviä 

(kadunnimi Töpöhäntä ei ole nimikäytännön mukainen)
• Käytetään perinteistä paikannimistöä niin paljon kuin mahdollista
• Muistonimiä (esim. Brahenkatu, Aleksis Kiven katu) ei Suomessa anneta 

elossa olevien henkilöiden mukaan!
• Aihepiirinimet käteviä, kun tarvitaan paljon uusia nimiä (esim. Leipurinkuja, 

Maalarinkuja, Muurarinkuja)



Epäviralliset paikannimet

• Käytättekö tutuista paikoista puhekielessä joitain lempinimiä?
• Miten kutsutte esim. yliopistoa, entä sen lähellä olevaa metsikköä?
• Onko Debrecenin kaduilla puhekielisiä nimiä?
• Suomessa Helsinkiä kutsutaan epävirallisesti Hesaksi tai Stadiksi –

onko Budapestistä käytössä epävirallisia nimiä?



Sisäpaikansija vai ulkopaikansija?
• Suomessa paikannimet voivat taipua joko sisä- tai ulkopaikansijoissa
• Sisäpaikansija (inessiivi, elatiivi, illatiivi) yleensä:

• Maiden nimet: Suomessa, Unkariin, Marokosta, Uudessa-Seelannissa
• Ulkomaisten kaupunkien nimet: Debrecenissä, Tukholmasta, Lontooseen, 

Kapkaupungissa, New Yorkissa, Tokiossa
• Suomalaiset -la/lä-loppuiset nimet: Kokkolassa, Rymättylästä, Heinolaan

• Ulkopaikansija (adessiivi, ablatiivi, allatiivi) yleensä:
• Suomalaiset paikannimet, jotka loppuvat -joki, -järvi, -koski, -maa: Seinäjoella, 

Saarijärveltä, Tervakoskella, Ahvenanmaalle 
• Suomalaiset paikannimet, jotka loppuvat -lahti, -mäki, -salmi: Lapinlahdella, 

Riihimäellä, Suomussalmelle
• Kuitenkin esim. Lahdessa, Mynämäessä, Thaimaassa



Suomalaisten paikannimien taivutus

• Pitää yleensä opetella erikseen!

• Useimmat nimet taipuvat sisäpaikansijoissa:
Turku, Helsinki, Oulu, Jyväskylä, Porvoo, Kuopio, Pori, Espoo

• Joskus ulkopaikansijat ovat oikein:
Tampere, Vantaa, Seinäjoki, Rovaniemi


