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RetftiTamyereennimisttiiin
Nykyiiiin paikannimien miiiirii on v6henemdsPaikarurimet ovat olennainen elementti niin
y*luonnonmaisemassa
kuin rakennetussakin
sii elinympiiristossammetapahtuvien muutosten
piiristdssi.Paikannimetvoidaanjakaa kahteen takia. Meidan elintapammeja koko kulttuurimpiiiiryhmtitin:perinteisiinpaikannimiinja kaavame ovat muuttuneet niin- ettii emme enii?itarvitnimiin.
se nimiii yhta monille paikoille kuin ennen.
Ottakaamme esimerkeiksi Messukylii ja TaPerinteisetpaikannimetovat syntyneetaikojen kuluessa.Suomenvanhimmatpaikannimet kahuhti, joissa maanviljelyksellii on tuhatvuotinen perinne, ja joissa jokaisella pellolla, niitylla
kuten esim.Sqimqqja Pciijrinneovat mahdollisestituhansiavuosiavanhoja.Nimet antoimaa- ja laitumella oli entisindaikoina nimi. Nyt ei peltoja ja niiftyja enii6 ole, vaan niiden paikalla on
tamme silloin asuttanut kiertelevii eriinkiivijiiasuintaloja, kouluja, kauppoja ja teollisuusraveesto.
Myds rakennettuympiirist0mmeon taynniL kennuksia. Sadatvanhat nimet, joilla saattoi olla
paikannimiii,joita tarvitsemmejoka pliivii. Kaikaa satoja vuosia, ovat ndin jiLiineetpois kdytujen,teidenja puistojennimetovat kaavanimi4 tdstii ja niiden mukana on kadonnut kappale enjotka on vartavastensuunniteltualueelle.
tisajan eltimaa ja kulttuuria. Parhaassatapauksessa kuitenkin vanhat paikannimet jiidviit
Suomenpaikannimistoon ilmeisestiollut
eloon, kun ne otetaan kayttOon kaavanimistOssuurimmillaan1900luvun alkupuolella,jolloin
paikannimiboli ainakin3 miljoos6, esimerkiksikatujen ja puistojen nimissii.
suomenkielisia
naa.Nykyisinniita on noin2,5 miljoonaa.
Enin osa paikannimistAmmeon siirtynyt sukuAlueelliseterot paikannimienmiiiirissd ovat
polvelta toiselle suullisenaperinteen6.Kirjoitussuuria.Enitennimiaon tarvittutiheiistiviljellyil16 alueilla.EsimerkiksijoissakinLounais-Suo- tradition piiriin paikannimet ovat tulleet eri aimen kylissdon jopa 30 nimeii nelitlkilometriii koina. Hrime mainitaan wonna ll43 Novgokohti, kun taasLapin harvaanasutuillaseuduilla rodin kronikassa. Turun tuomiokirkon keskiaikaisessaMustassa Kirjassa samoin kuin muissaattaaolla vain yksi nimi neliokilometriiikohti.
sa keskiaikamme asiakirjoissa on Tampereen
Htimeenpitajiennimimdiiriion 10-14 nimedneseudunnimiii.
liokilometrilltija samasuhdepiiteemycisverratTakahuhdin nimi mainitaanjo ruonna 1390.
eri alueita.
taessayksittdisenpaikkakunnan
Isonjaonasiakirjoistandkyy,kuinka vanho- Mustassa Kirjassa mainitaan vuoden 1450 tiejen peltoviljelyalueidenkuten Kyttiliin, Tammenoilla nimi Peltolampi. Myos nykyiset kaupunginosannimet Hyhb, Kalkku, Niemi, Messukyla
lan tai Takahuhdinnimisto oli miiiiriilttiiin moninkertainenverrattuna Hervannan nimistOon, ja Tohloppi ilmaantuvat asiakirjoihin 14001usilla Hervanta oli valtaosin asumatontametue- vulla.
On oikeastaanaika merkillistd, etldtsyrjiiiset
maata.Tiillii seikallaon merkitystii nykyiiiinkin,
pohdittavaksi,
mistd saadaannimet
Suolijdrvi ja Sdrkijcirvl esiintyvZit keskiajan
kun tulee
asiakirjoissa, kun sen sijnn Pyhtijcirvi ja Nrisiesim. tulevan Vuoreksenasuntoalueenkaduille
ja puistoille.
jcirvi eivtlt niissii esiinny. Yleensii vanha nimi
siiilyy, jos mikaiin olennainen sen ympirist0ss?i
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ei muutu,jos paikallaon jatkuvastikayttajiaeikii paikka ole hahmoltaanmuuttunut ratkaisevasti. Suurtenja keskeistenluonnonpaikkojen,
kuten suurtenjarvien ja jokien tai korkeiden
pysyviii.Niinpii
\uorten nimetovat luonteeltaan
on perusteltuaolettaa, ella Ncisijcirvenja Pyfuijcirven nimet ovat hyvin vanhojaja palautuvat
eriikaudelle
asti.
Tammerkosken
kylaanviitataanjo 1400-luvulla,muttakylannimi esiintyyensikerranasiakirjoissavastawonna 1544.Historiantutkijoiden mukaanTammerkosken
kannasoli jo varhaisellaeriikaudellatiirkeii kulkureittiensolmukohta,jossakohtasivatllinnestiiitaanja eteliistii
pohjoiseenjohtavat reitit. On siis perusteltua
olettaa,ettd Tammerkoskion niin keskeinenja
laajaltitunnettuluonnonpaikka,
etta sennimi on
l6hesmuutsiiilynytmahdollisesti
vuosituhansia
tumattomana.
Toisaaltavuosikymmeniti
vallallaolleenselityksen mukaanTammerkoski-ja Tampere-nimienpohjallaon patoamerkitseviimuinaisruotsin sanadamber,joka lainattiin 1100luvu11a.
Tdmiinteoriankannattajatovat siis sita mielta,
ettd padon rakentaminenTammerkoskeen
oli
niin suurimullistus,ettii koskeneriikautinennimi jaii kaytostiija katosijtiljettomiin.Dambersanaanperustuvaaselitystiion kritisoinut mm.
professoriLarsHuld6n.
Vuoden 1500-luvunmaakirjoissamainitaanpitajet,kylatja talojenisiinntit,muttaviljelysnimet
tulevatasiakirjoihinvarsinaisesti
vastaisonjaon
jotka muodostavatkin
kartoissaja asiakirjoissa,
vanhanpaikannimist0mme
tiirkeimmiinliihteen.
IsojakoaloitettiinTampereen
seudulla1700luvun puoliv?ilinjiilkeen. Mytis kiirajapOytakirjat, joita nimistontutkimuson hy0dynttinyt
toistaiseksivielii melko vfian, saattavattarjota
tulevaisuudessa
arvokastatietoa-kunhanniiden
sisaltaimet
nimet saadaankortistoitua.On mahdollista,ettd kiirijdpoytakirjoihinkiitkeytyysellaista paikannimitietoa,joka saattaisihetkessii
ratkaistajonkin sellaisennimentulkinnan,josta
nyt on pystytty esitttimtliinvain olettamuksia.
Seuraavassa
tarkastelenjoitakin isonjaon
kartoissaja asiakirjoissaesiintyvia paikannimiii
esimerkkeinisiitii kuinka Tampereellanimettiin
paikkoja1700-ja 1800-luvuilla.
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perusteenaon peltoalue
Kalkun Sileesuonkadun
nimeltaSileesuo (1763).Pelto on aikaisemmin
ollut suota,kuten nimesttikinkay ilmi ja miliiriteosasilee viittaa nehtavdstisuon tasaisuuteen
ja vahaisenkasvustoon.
LamminpiiiinKivi levontien polyanaon wonna 1767mainttu Kivilevon
moisio-nminenpalsta. Sanalepo tai levo merja sanamoisio
kitsee karjan levdhdyspaikkaa
ja
puolestaan
tarkoittaaHiimeessii Satakunnassa
'takamaillemetsdin raivattua peltoa'.Pyhcillonpolun taustalla on isonjaon kartassavuodelta
1763 mainittuNiementalon niitty Pyhald6. Sanapyhcild,pyhcillystarkoittaaLounais-Suomessa vielikin nurminiittya. Sanaanliittyy merkitys
'elaimiltaaidallasuojattu'ja se liittyy sanoihin
pyhcija piha.
pohjalla
VuohenojanPqlvaqnniemenkadun
on Vilusenja YrjolaintalojenniittypalstaPqlvaniemen luhtq. Palva-sananetymologiaon epiivarma;itse kannatankuitenkintulkintaa,jossa
palva merkjtsee'heindkasveja
kasvavaaupottavaa jiirvenrantaa'.Ristinarkunja Takahuhdin
alueelta mainittakoon Hunninsuonkalz. Nimi
perustuu samannimiseen
peltoon, joka mainitaankartassavuodelta1763.Nimenpohjallaon
todennakOisesti
sana huntta 'susi' ttr huntti
'huono,kelvoton'.LinnainmaanPohleniitynkadun rumeiimisperusteena
on asiakirjassa
vuodelta 1848 mainittu Pohlenniitty. Sanapohdin,
(hitm. pohlin, pohrin) tarkoittaa viljanpuhdistusviilinettii.
Melko useissa1700-luvunnimissiiesiintyysana
suo, vail,ka kyseessiion viljelysnimi, kuten
esim.Hunninsuo, Juhansuo,Revonsuoja Isosuo, jotka kaikki ovat niittyjen tai peltojen nimiii. Nimestiik6y siis ilmi paikanalkuperiiinen
laji, vaikka paikan kaytt<itarkoitus
on muuttunut: suo on raivattu viljelykseksi.Esimerkiksi
Revonsuomainitaanv. 1826 Ala-Erkkilan niittynii; Ala-Erkkiltin talo staitsi lfiella nykyistii
paloasemaa.
Samanlaistakehitystti niikyy myOs sanojen
niitty ja korpi kohdalla,Peltojen nrmetKcirjenniitty Holvastissaja Piiriniilty Lamminpiiiissi
ovat tietenkin ensinolleet niittyja. MyOhemmin
niistii on tehty peltoja, mika ei kuitenkaanole
milla.iintavallavaikuttanut niiden nimeen.Sana
piiri ilmaiseeetta niitty oli aidattu. Sanallakorpi

tarkoitetaanyleensdsuotatai metsd6.Lamminpiiiin kadunnimessd
Percikorvenkstuon pol4ana
vanha viljelysnrnt Percikorpl. Tiima ei kuitenkaanole paikanalkuperiiinen
laji, vaankyseessd
on aivanilmeisestivanhasuotai mets6,joka on
raivattuviljelmiiksi.
Toisenlaisia
siirtymiaon tapahtunutsellaisissaviljelysnimissiikuin Hepowori, Isokuru, Jcirvenranto, Kaupinoja, Kivinenoja ja Kykijoki.
Kaikki kuusi ovat alun perin luonnonpaikkojen
nimia,ja ne viittaavatjoko maastopaikkaan
tai
vesistopaikkaan.
Kun siis esimerkiksiHepoworr-nimisenmiienjuurelle raivattiin niitty, ryhdyttiin niittyiikin jossakinvaiheessakutsumaanI1epovuoreksi.Tiillainen niitynnimi mainitaanvuoden 1785 asiakirjoissaKdssiiliinja Heikkilan
niittyna Takahuhdista.Voimme kuvitella, etta
alun perin niitysti kaytettiin nimitysti *Hepo,aoren niitty,lotnnes se lyhenipelktiksiHepovuoreksi.
Niitty nimeltii Kaupin dja mainrtaanvuonna
1826 Alisen Erkkiliin niittyna. Jcirvenrantaja
Isokuru mainitaan 1852 Kaukajiirvella Hylliltin
niittyinaja Kivinenojovuonna1785Irjalanniittynil Kylcijoki mainitaanvuonna 1785 Jangan,
Kyroliin, Lusan,Pekanja Raholanniittyni. Samantyyppisidluonnonpaikansisiiltiiviii lyhentyneitapellon-ja niitynnimiaon isojaonkartoissa
kymmeniti.
Artefahi on yleiskiisite,joka tarkoittaa ihmiskiidentuotteita,kutenrakennuksia,
siltoja,teitaja
esineita.Ne esiintyvdt usein myOsniittyjen ja
peltojen niminii kuten Kiviaita, joka mainitaan
TakahuhdinHeikkiltinja Jussilantalojenniittypalstanavuoden1785asiakirjoissa.
Kyseessd
on
lyhentymiija alkupertiinennimi on ehkii ollut
"Kiviaidanvieressdolevaniitty", ja tiLmeon sitten lyhentynytmuotoonKiviaita.
Muita samanlaisia
esimerkkejdovat Kivisiltq
(Takahuhdintalojen niitty 1785), Kivipdytci
(Pitkaniemenntitty 1767), Koiraporras (Irjalan
ja Suomalanpelto 1785),Kolmilato (1785Pappilan niitty), Koto Lato (Pappilanpelto 1785),
Krynikaivo (Linnanja Loutun nritty 1785),Lqutolratto(Mikkolan niitty 1848),Nokilqto (Kaarilan niitty 1767), Portaanpaa (Pappilan niitty
7785), Silta (Ala-Kyttiiltin nritty 1759), TqkaweircijeinKolmi Kulma (Na- ja Yli-Siukolan
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peltoaja metsiii 1826). Jotkut nliistli nimistii
kuten esim.KivlesiintyviitkadunnimistOssdkin,
sillankotu ja -raitti Tasanteellasekii LoutakatonkotuAtalassa.
Useissaniityn-ja pellonnimission mddriteosana
henkilrinnimi, kuten esim. Eevqmuorin pelto
(Mikkolan talon pelto 1848 Leinolassa),Hannunniitty (Raholan ilirry 1767), Maijanniitty
@itkiiniemenntifcry1767),Mikon moisio (YhErkkilrin niitty 1826), Nikin Nijttu (Hintsalan
niitty 1785),PuolimatkanStdhlinpeldo, Puolimqtlran Stdhlin Loiropeldo, Sotamiehenpeldo
sekd SotomiehenForsin kaalimaa (Ala- ja YliyksiKyttail:inpelto 1826).Myris henkiklnnimet
niiiin ovat voineet esiintyi peltojenja niittyjen
niminri kuten esim.Kqlamies (Ala- ja Ylii-Siukolanniitty 1759)ja Karvalauri (Kokonja Pylsyliinniitty 1785).
Asiakirjoissaon myris varsin erikoisia nimili.
Tiillaisista mainittakoon Hauven kuono (pelto
Vehmaisissa1852),Hannanjalka (Linnan niitty
I 852),
1785), Hristonpytty (nrftryVehmaisissa
Huuttava (TakahuhdinLoutun niitty 1785),
Letkuo(Hintsalanniitty 1785),Pelko @appilan
niitty 1785),Murto (Grotin pelto Vehmaisissa
1802\, Nnda WqinionhousupeHa(Ala-Erkkil6n pelto 1826), Suorituinen (Pappilan niitty
1852).
1785)ja Suittikisto(niitty Vehmaisissa
Edella mainituista nimet Hauven htono ja
Rinda Wainion housupeldoviittaavat todenniikoisesti pellon muotoon. Housupeltoon itse
pellon niasiassahyvin yleinenkaksihaaraisen
ja
menii Rintavainio tarkoittaa rinteessiiolevaa
vainiota. Sensijaanmuut ovat enemmantai vaMita tarkoittavatesihemmdnarvoituksellisia.
merkiksi Suittikisto, Hdystdnpyttyja Letlcua?
Suilti-rumiitesiintyyeri puolilla maatamme,kuten niitynnimi SuittilahdenperciKurusta, Vihdin
Suitniittu, ValkealanSuiltimciki ja Karjalohjan
Suitti-ruminenniitty, joka mainitaanjo 1774.
Hristdnpytystci tulevat mieleenTeuvan kyliinrum Aystd sekakolme Aysll-rumeirKuusamosta ja SodankylAsta.
Viittaakonm Hriystonpytty
siten mahdollisestiTampereenvanhaanlappalaisasutukseen.

Kaiken kaikkiaan Tampereenisonjaon asiakirjojen monisatapiinennimist6 ta4oaataatusti
tutkimisenaihettaasiastakiinnostuneille.
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