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1 Johdanto 

 

”Eräs mies katsoi Javanaisen mäeltä ja näki järven. Kun hän ei ollut ennen järveä näh-

nyt, hän sanoi: ’Ah, järvi!’ ja siitä sai järvi nimensä.” Näin on selitetty 1940-luvulla 

Ruokolahden Ahjärven nimen syntyä. (NA.) Ihmisiä ovat kautta aikain kiinnostaneet 

paikannimet. On mietitty, mitä nimet tarkoittavat ja mitä ne kertovat menneisyydestä. 

Selityksiä ovat pohtineet niin maallikot kuin kielentutkijatkin. Lainauksen kaltaisia 

maallikoiden esittämiä nimenselityksiä kutsutaan kansanetymologioiksi. Nimistöntutki-

ja puolestaan selittäisi Ahjärven olevan Ahvenjärvestä lyhentynyt muoto (Nissilä 1975: 

277). 

Tämän tutkimuksen aiheena on Imatran Tainionkosken paikannimien merkitys ja 

nimeämisperusteet kahdesta näkökulmasta. Toisaalta tarkastelen maallikoiden tuottamia 

nimitulkintoja eli kansanetymologioita, toisaalta pyrin esittämään nimille tieteellisesti 

uskottavan selityksen. Vaikka paikannimiä on tutkittu paljon, kansanetymologioita ei 

juuri ole tutkittu. Maallikoiden nimitulkintoja tutkimalla tuotetaan tietoa ei-

kielitieteilijöiden tavasta analysoida nimistöä ja puhua nimistä. Kansanetymologiat an-

tavat kuvaa siitä, millaisia sanoja maallikot ajattelevat nimissä voivan olla ja miten he 

uskovat nimien voivan syntyä. Maallikoiden nimenselitykset voivat myös sisältää sel-

laista muistitietoa, mihin nimistöntutkijan olisi muuten vaikea päästä käsiksi. Näin kan-

sanetymologiat voivat auttaa nimien todellisen asiataustan selvittämisessä. Ja voivatpa 

maallikoiden selitykset olla tieteelliseltä kannalta aivan päteviäkin. Kansanetymologioi-

ta tarkastellessa onkin luontevaa pohtia nimien merkitystä ja nimeämisperusteita myös 

nimistöntutkijan näkökulmasta. 

Valitsin tämän tutkimusaiheen, koska olen kiinnostunut tavallisten kielenkäyttä-

jien käsityksistä sekä paikannimien taustoista. Tutkin jo kandidaatintutkielmassani koti-

paikkakuntani Imatran paikannimiä. Koska tutkimus herätti kiinnostusta paikkakunta-

laisten keskuudessa ja Imatran paikannimiä on aiemmin tutkittu melko vähän, päätin 

jatkaa Imatran nimien tutkimista. Tarkemmaksi tutkimusalueekseni olen rajannut van-

han työväenyhdyskunnan Tainionkosken. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Päätutkimuskysymyksiä on kaksi. Ensiksi tarkastelen maallikoiden eli ei-

kielitieteilijöiden tulkintoja paikannimien merkityksestä ja asiataustasta. Selvitän, min-
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kälaisia sanoja tai nimiä maallikot arvelevat tutkimuksen kohteena olevien paikanni-

mien sisältävän ja millaisia merkityksiä he nimille esittävät silloin, kun nimi ei ole lä-

pinäkyvä. Kiinnostavaa on myös se, mihin nimeämisperusteeseen maallikot päätyvät 

silloin, kun nimi on läpinäkyvä mutta monitulkintainen. (Termeistä ks. luku 3.1.) Entä 

liittykö tutkimuksen kohteena oleviin nimiin monien tuntemia selitystarinoita? Kiinni-

tän huomiota myös siihen, poikkeavatko maallikoiden ehdotukset nimistöntutkijoiden 

selityksistä yleisellä tasolla. 

 Toiseksi pyrin esittämään tutkimuksen kohteena oleville nimille tieteellisesti us-

kottavan selityksen. Selvitän siis, mitä nimi merkitsee ja mikä on sen nimeämisperuste. 

Jos riittävän todennäköisen selityksen esittäminen on mahdotonta, kommentoin sekä 

maallikoiden ehdotuksia että mahdollisia aiemmin esitettyjä tutkijoiden selityksiä. 

 Tutkimuksen kohteena on neljäntoista Imatran Tainionkoskella sijaitsevan paikan 

nimet, jotka ovat Asemäki ~ Asomäki, Hosseinlahti, Karhukallio, Karhumäki, Lempeen-

liete ~ Lempukka, Mansikkala, Mustalampi, Niskalampi, Paperharju, Ritikankoski, Tai-

nionkoski, Tuulikallio, Ukonniemi ja Vuoksi, sekä nimi Imatra. Aineistona käytän ke-

räämääni haastattelu- ja verkkokyselyaineistoa sekä Nimiarkiston ja Kansanrunousar-

kiston kokoelmissa ja paikallishistoriaa käsittelevissä teoksissa esiintyviä nimenselityk-

siä. 

 Lisäksi teen aineistoni pohjalta huomioita tutkimuksen kohteena olevien nimien 

käytöstä ja selvitän, missä haastattelemieni informanttien mielestä menevät Tainionkos-

ken rajat. 

 

1.2 Tutkimusalue Imatran Tainionkoski 

 

Imatra sijaitsee Etelä-Karjalassa Suomen itärajalla. Sen naapureita ovat Lappeenranta ja 

Ruokolahti. Imatran kokonaispinta-ala on noin 190 neliökilometriä, ja asukkaita kau-

pungissa on noin 28 000 (31.12.2014). Imatran kauppala perustettiin vuonna 1948 Ruo-

kolahden, Jääsken ja Joutsenon laitaosien kylistä. Kaupunki Imatrasta tuli vuonna 1971. 

(Imatran kaupunki 2015; Jussila 1997: 262–265.) Koska Imatra koottiin ympäryskun-

nista irrotetuista kylistä, sillä ei perustamisen jälkeen ollut yhtä selkeää keskustaa. 

Kauppalalle muodostuikin kolme keskustaa: Imatrankoski, Tainionkoski ja Vuoksen-

niska. 1960-luvulla alettiin rakentaa neljättä keskustaa Mansikkalaan (Jussila 1997: 

268), minne Tainionkoskenkin palvelut pikkuhiljaa siirtyivät. Nykyisin Tainionkoskea 

ei pidetä yhtenä keskustoista, Mansikkala on vienyt sen paikan. 
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Ennen Imatran kauppalan perustamista Tainionkoski kuului Ruokolahden Siitolan 

kylään, joka oli melko suuri kylä jo 1500-luvulla (Luoto 1997: 40). 1800- ja 1900-

lukujen vaihteessa syntyi Tainionkoskelle Tornatorin (sittemmin Enso-Gutzeit) tehtai-

den läheisyyteen työväenyhdyskunta. Kun tehtaan työntekijämäärä kasvoi, tarvittiin yhä 

enemmän tilaa työväen asutukselle. Laajimmillaan Tainionkosken työväenyhdyskunta 

levittäytyi varsinaiselta Tainionkoskelta (so. kosken ympäristöstä) pohjoisessa Saimaan 

rantaan, lännessä Karhumäelle ja Asemäelle ja etelässä Mansikkalaan asti. Se olikin 

1900-luvun alkupuolella Ruokolahden suurin työväenyhdyskunta. Eniten asukkaita, 

5 000–6 000, alueella oli 1930-luvulla.1 (Jokiniemi-Talvisto 1997: 76.) Työväen asunto-

jen lisäksi alueella on sijainnut maatiloja. Osa niistä on ollut saman suvun hallussa ai-

nakin 1500-luvulta 1900-luvulle tai jopa näihin päiviin asti (esim. Nissilä 1939; Nissilä 

1975). 

 

 

 

Kartta 1. Tutkimusalueen rajat (karttapohja: Maanmittauslaitos 2015). 

 

Nykyisin Tainionkoski on virallisesti kaupunginosa, jonka naapureita ovat Musta-

lampi, Suo ja Ritikankoski (Imatran kaupunginosat 2015). Imatralaisten käsitys Tai-

                                                           
 

1 Lukuun ei ilmeisesti ole laskettu Karhumäen ja Asemäen asukkaita. 
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nionkosken koosta ja rajoista kuitenkin vaihtelee, mikä johtunee ainakin osittain alueen 

historiasta. (Tainionkosken rajauksesta lisää ks. luku 7.1.) Olen rajannut tutkimusaluee-

ni niin, että se vastaa suunnilleen vanhan työväenyhdyskunnan aluetta. Alueeni rajat 

ovat pohjoisessa Saimaa, idässä Vuoksi, etelässä rautatie ja lännessä Lappeenrannan ja 

Imatran välinen raja (ks. kartta 1). Usein vanhaan Tainionkoskeen on ajateltu kuuluvan 

vielä Korvenkanta, Harakka ja Neitsytniemi, mutta alueen rajauksen selvyyden vuoksi 

olen jättänyt nämä alueet pois. Korvenkanta sijaitsee rautatien eteläpuolella ja Harakka 

ja Neitsytniemi Vuoksen itäpuolella. Käytän tutkimusalueestani tässä tutkimuksessa 

nimeä Tainionkoski. 

Tainionkosken alue on hyvin pientalovaltainen. Vanhasta maalaismaisemasta on 

vielä muistona pari peltoa Tainionkosken kirkon ja koulun välillä. Kirkon ja koulun 

lisäksi alueella sijaitsee muun muassa Imatran seurakuntakeskus, Tainionkosken hau-

tausmaa, Teollisuustyöväen asuntomuseo sekä Ukonniemen matkailu- ja vapaa-

aikakeskus. Alueella asuu nykyisin noin 4 800 ihmistä (21.12.2014; Tilastokeskus). 

 

1.3 Tutkimuksen kulku 

 

Luvussa 2 esittelen tutkimuksen kohteena olevat nimet ja aineistoni. Nimille on varattu 

luku 2.1, haastatteluaineistolle luku 2.2, verkkokyselyaineistolle luku 2.3 ja muulle kan-

sanetymologiselle aineistolle luku 2.4. Luvussa 2.5 kerron lyhyesti käyttämistäni van-

hoista kartoista. Luvussa 3 teen katsauksen tutkimukseni teoreettiseen taustaan ja kerron 

Imatran paikannimien aiemmasta tutkimuksesta. 

Luvuissa 4, 5 ja 6 analysoin aineistoani. Olen jakanut nimet päälukuihin niin, että 

luvussa 4 käsittelen yksitulkintaiset nimet, luvussa 5 monitulkintaiset nimet ja luvussa 6 

hämärät nimet (termeistä ks. luku 3.1). Luvussa 7 teen aiempien lukujen pohjalta yleisiä 

huomioita maallikoiden nimitulkinnoista ja tarkastelen informanttien käsityksiä Tai-

nionkosken rajoista. 

Luvussa 8 kokoan tutkimustulokset, kommentoin aineistonkeruumenetelmän so-

veltuvuutta ja esitän jatkotutkimusaiheita. 
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2 Aineisto 

 

Keräsin pääosan kansanetymologisesta aineistostani ryhmähaastatteluilla ja verkkoky-

selyllä. Molemmissa kysyin informanteilta, mistä he arvelevat tutkimuksen kohteena 

olevien paikannimien johtuvan. Lisäaineistoa olen etsinyt Nimiarkiston ja Kansanru-

nousarkiston kokoelmista ja Imatran historiaa käsittelevistä teoksista. Käytän myös 

kandidaatintutkielmani aineistoa siltä osin kuin se sopii tähän tutkimukseen. Luvussa 

2.1 esittelen tutkimuksen kohteena olevat nimet. Luvussa 2.2 kerron haastatteluaineis-

tosta, luvussa 2.3 verkkokyselyaineistosta ja luvussa 2.4 muusta aineistosta. Nimien 

ikää ja aiempia kirjoitusasuja selvittäessäni olen käyttänyt apuna vanhoja karttoja, joista 

kirjoitan luvussa 2.5. 

 

2.1 Tutkimuksen kohteena olevat nimet 

 

Keskityn tutkimuksessani erityisesti 15 paikannimeen. Alun perin olin aikeissa tutkia 17 

nimeä, jotka olivat Asemäki ~ Asomäki, Hosseinlahti, Imatra, Karhukallio, Karhumäki, 

Lempeenliete ~ Lempukka, Mansikkala, Mustalampi, Niskalampi, Paperharju, Ritikan-

koski, Saimaa, Suo, Tainionkoski, Tuulikallio, Ukonniemi ja Vuoksi. Näiden nimien 

merkityksestä ja asiataustasta kysyin informanteiltani sekä haastatteluissa että verkko-

kyselyssä (ks. luvut 2.2 ja 2.3). Valitsemani nimet on Asemäkeä ~ Asomäkeä ja Paper-

harjua lukuun ottamatta merkitty nykykarttoihin (esimerkiksi Maanmittauslaitoksen 

peruskarttaan ja Imatran kaupungin opaskarttaan). Myöskään Lempeenlietettä ei ole 

merkitty nykykarttoihin, mutta sen rinnakkaismuoto Lempukka on. Nämä nimet näkyvät 

kuitenkin kadunnimissä Asemäentie (aiemmin Asomäentie), Paperharjuntie ja Lem-

peenlietteentie. Arvelin siis kaikkien nimien olevan ainakin jollain lailla tuttuja infor-

manteille. 

 Tutkielmaa kirjoittaessani päädyin jättämään nimet Saimaa ja Suo käsittelemättä, 

koska niistä ei juuri olisi sanottavaa. Saimaa oli informanteille hyvin vaikea nimi, eikä 

ehdotuksia nimen merkityksestä tai asiataustasta juuri tullut. Myöskään nimistöntutkijat 

eivät ole onnistuneet tyydyttävästi etymologioimaan Saimaata saati selvittämään sen 

nimeämisperustetta (ks. kuitenkin SP s.v. Saimaa). Suo puolestaan on niin läpinäkyvä ja 

yksitulkintainen nimi, että jokainen informantti osasi selittää sen. 
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2.2 Haastatteluaineisto 

 

Haastattelin tutkimusta varten 14 ihmistä. Informanttien valinnassa kriteerinä oli, että 

näiden tulisi asua tai olla asunut tutkimusalueella. Lisäksi informanteilla ei saanut olla 

suoritettuna kielitieteellisiä korkeakouluopintoja, jotta heitä voisi kutsua maallikoiksi 

kielitieteen ja nimistöntutkimuksen alalla. Toiveenani oli löytää haastateltaviksi eri-

ikäisiä ja eri puolilla tutkimusaluetta asuvia tai asuneita ihmisiä. Puolet informanteista 

oli minulle ennestään tuttuja. Heitä pyysin mukaan henkilökohtaisesti. Muut löytyivät 

lehti- ja Facebook-ilmoitusten avulla. Otin yhteyttä Imatralla ilmestyviin Uutisvuoksi-, 

Etelä-Saimaa- ja Imatralainen-lehtiin ja pyysin julkaisemaan pienen jutun tutkimukses-

tani. Lisäksi ilmoitin asiasta yhteisöpalvelu Facebookissa omalla sivullani sekä Imatra- 

ja Oli kerran Tainionkoski -ryhmissä. 

 Tein haastattelut 2–4 hengen ryhmissä yhtä lukuun ottamatta. Yhdelle informan-

tille ei löytynyt ryhmää, mutta halusin haastatella häntä, joten päädyin tekemään yksilö-

haastattelun. Tämän yksilöhaastattelun tein kotonani Helsingissä, muita haastattelin 

jonkun ryhmäläisen kotona Imatralla, Lappeenrannassa ja Espoossa. Haastatteluiden 

kesto vaihteli 40 minuutista kolmeen tuntiin. Ensimmäiset haastattelut tein heinäkuussa 

2014 ja viimeisen tammikuussa 2015. 

 Nuorin informantti oli haastatteluhetkellä 21-vuotias ja vanhin 92-vuotias. Naisia 

on 12 ja miehiä kaksi. Informanteista kahdeksan asui haastatteluaikana tutkimusalueel-

la, yksi muualla Imatralla ja viisi muualla Suomessa. Kaikissa ryhmissä informantit ovat 

keskenään sukua tai muuten tuttuja pitkältä ajalta. Seuraavassa esittelen haastatteluryh-

mä kerrallaan informantit, joille olen antanut peitenimet. Järjestys on sama kuin haastat-

telujen aikajärjestys. 

 

Maire, Sinikka ja Hannele 

 

Maire  92-vuotias. Kotoisin Pohjanmaalta, asunut tutkimusalueella 22-vuotiaasta 

lähtien. Sinikan ja Hannelen äiti. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Niskalampi, Mustalampi 
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Sinikka  67-vuotias. Asunut tutkimusalueella koko lapsuutensa ja nuoruutensa. Välillä 

asunut muualla Imatralla, nykyisin taas tutkimusalueella. Mairen tytär ja 

Hannelen sisar. 

  Asuinpaikat tutkimusalueella: Niskalampi, Mustalampi, Hosseinlahti 

 

Hannele  66-vuotias. Asunut lapsuutensa ja nuoruutensa tutkimusalueella, nykyisin 

asuu muualla Imatralla. Mairen tytär ja Sinikan sisar. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Niskalampi, Mustalampi 

 

Maarit ja Heidi 

 

Maarit  38-vuotias. Asunut lapsuutensa ja nuoruutensa tutkimusalueella, nykyisin 

asuu muualla Etelä-Karjalassa. Heidin lapsuudenystävä. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Hosseinlahti 

 

Heidi   36-vuotias. Asunut lapsuutensa ja nuoruutensa tutkimusalueella. Välillä asu-

nut muualla Imatralla ja muualla Suomessa, nykyisin taas tutkimusalueella. 

Maaritin lapsuudenystävä. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Hosseinlahti, Tuulikallio 

 

Harri, Sari, Kati ja Tiia 

 

Harri   55-vuotias. Asunut 16-vuotiaaksi asti tutkimusalueella, sitten muualla Etelä-

Karjalassa ja muualla Imatralla. Nykyisin asuu tutkimusalueella. Katin puoli-

so ja Tiian isä. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Juskunmäki (virallisesti Karhumäki), Suo 

 

Sari   49-vuotias. Asunut lapsuutensa ja nuoruutensa tutkimusalueella. Välillä asu-

nut muualla Suomessa, nykyisin taas tutkimusalueella. Katin sisar. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Tuulikallio 
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Kati   48-vuotias. Asunut suurimman osan elämästään tutkimusalueella, välillä vä-

hän aikaa muualla Imatralla. Harrin puoliso, Tiian äiti ja Sarin sisar. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Tuulikallio, Juskunmäki (virallisesti Karhumä-

ki), Suo 

 

Tiia   21-vuotias. Asunut 16-vuotiaaksi asti tutkimusalueella. Nykyisin asuu muual-

la Suomessa. Harrin ja Katin tytär. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Juskunmäki (virallisesti Karhumäki) 

 

Vuokko 

 

Vuokko  67-vuotias. Asunut noin 16-vuotiaaksi asti tutkimusalueella, sen jälkeen  

  muualla Imatralla ja muualla Suomessa. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Niskalampi 

 

Anneli ja Elina 

 

Anneli  65-vuotias. Asunut tutkimusalueella koko ikänsä. Elinan äiti. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Karhumäki 

 

Elina   34-vuotias. Asunut lapsuutensa ja nuoruutensa tutkimusalueella. Välillä asu-

nut muualla Suomessa, nykyisin taas tutkimusalueella. Annelin tytär. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Karhumäki 

 

Tuomas ja Riina 

 

Tuomas  34-vuotias. Asunut lapsuutensa ja nuoruutensa tutkimusalueella, sen jälkeen 

muualla Suomessa. Riinan puoliso. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Karhumäki 

 

Riina   34-vuotias. Muuttanut tutkimusalueelle 2-vuotiaana ja asunut lapsuutensa ja 

nuoruutensa siellä. Sen jälkeen asunut muualla Suomessa. Tuomaksen puoli-

so. 

   Asuinpaikat tutkimusalueella: Tainionkoski (virallisesti Suo) 
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 Ennen haastattelun alkamista esittelin itseni niille, jotka eivät olleet minulle en-

nestään tuttuja, kerroin tutkimukseni aiheesta ja aikataulusta sekä annoin ohjeita varsi-

naista haastattelua varten. Ajatuksena oli, että haastattelu olisi vapaamuotoista keskuste-

lua ja pienet aiheesta poikkeamiset eivät haittaisi. Käytännössä kävi kuitenkin usein 

niin, että kysyin kysymyksen, johon informantit vastasivat kukin vuorollaan. Keskuste-

luakin toki syntyi, joissain ryhmissä enemmän, joissain vähemmän. 

 Haastattelun alussa selvitin informanttien taustatiedot ja sen, olivatko haastatelta-

vat kiinnostuneita paikallishistoriasta tai paikannimistä. Näiden lämmittelykysymysten 

jälkeen oli piirustustehtävän vuoro. Olin tulostanut jokaiselle informantille kartan, jossa 

näkyi tutkimusalue sekä jonkin verran sen ulkopuolisia alueita. Pyysin informantteja 

piirtämään kartalle Tainionkosken rajat. Tämän jälkeen alkoi varsinainen keskustelu-

osuus. Aluksi puhuimme niistä paikoista, joissa informantit asuvat tai ovat asuneet tut-

kimusalueella, sekä heidän samaistumisestaan ja sitoutumisestaan tutkimusalueeseen. 

Yleensä melko suuren osan ajasta vei alueen paikkojen muistelu. Pyysin informantteja 

kertomaan, missä paikoissa he olivat oleilleet lapsina ja nuorina ja missä he tykkäävät 

liikkua nyt aikuisina. Tämän jälkeen kävimme läpi kaikki tutkimuksen kohteena olevat 

nimet ja informantit pohtivat, mistä ne voisivat johtua. Tässä yhteydessä kyselin myös 

nimien sopivuudesta tarkoitteilleen ja rinnakkaisnimien ja -muotojen käytöstä. Ensim-

mäisessä haastattelussa informantit ottivat esille kadunnimet. Heillä tuntui olevan paljon 

sanottavaa niistä, joten jos aikaa ja intoa näytti olevan, kyselin muissakin haastatteluissa 

kadunnimistä. Haastattelurunko kokonaisuudessaan on tutkielman liitteenä (Liite 1). 

Äänitin haastattelut ja litteroin ne. Ensimmäisen haastattelun (Maire, Sinikka ja 

Hannele) aikana nauhuri oli jostain syystä sammunut, minkä huomasin vasta haastatte-

lun loputtua. Tein nimenselityksistä muistiinpanot, mutta litteroitua aineistoa ei tästä 

haastattelusta juuri ole. Olen litteroinut haastattelut melko karkeasti. Joitakin murrepiir-

teitä, kuten loppuheiton, olen kuitenkin merkinnyt. Lisäksi olen merkinnyt litteraattiin 

yleiskielen mukaisia välimerkkejä lukemisen helpottamiseksi. Analyysiluvuissa esimer-

kit haastatteluaineistosta on numeroitu roomalaisin numeroin. 

En kertonut informantteja etsiessäni kovin tarkkaan, mitä haastattelussa kyselisin, 

koska en halunnut informanttien alkavan etsiä valmiiksi nimien selityksiä esimerkiksi 

kirjoista tai internetistä. Tältä osin haastatteluaineisto eroaa verkkokyselyaineistosta, 

jonka vastaajilla oli mahdollisuus käyttää lähteitä ja pohtia vastauksiaan pitempään. 

Haastatteluaineiston hyvä puoli on se, että saatoin esittää lisäkysymyksiä, ja se, että 

muiden ryhmäläisten sanomiset toivat joskus informanteille mieleen uusia ajatuksia. 
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Joskus tosin keskustelu saattoi tyrehtyäkin sen vuoksi, että joku ryhmäläisistä sanoi 

erityisen painokkaasti mielipiteensä. 

 

2.3 Verkkokyselyaineisto 

 

Haastattelut tehtyäni halusin kerätä vielä hieman lisää aineistoa paikkakuntalaisille 

suunnatulla verkkokyselyllä. Tein kyselyn Helsingin yliopiston e-lomakepohjaan. Kyse-

ly oli tarkoitettu nykyisille ja entisille imatralaisille. Levitin kyselyn linkkiä yhteisöpal-

velu Facebookissa omalla sivullani sekä Imatra- ja Oli kerran Tainionkoski -ryhmissä. 

Lisäksi pyysin Uutisvuoksi-, Etelä-Saimaa- ja Imatralainen-lehtiä ja Imatran kaupunkia 

julkaisemaan linkin verkkosivuillaan. Imatralainen julkaisi lisäksi lyhyen jutun paperi-

lehdessään. Kysely oli auki 16.1.–5.2.2015. 

Pyysin vastaajia kertomaan, mistä he arvelevat kyselyssä mainittujen paikanni-

mien johtuvan. Kaikkiin kohtiin ei ollut pakko vastata. Lisäksi kysyin taustatietoja eli 

iän, sukupuolen, asuuko vastaaja Imatralla, onko hän kiinnostunut Imatran paikallishis-

toriasta ja onko hän suorittanut kieliteellisiä korkeakouluopintoja. Viimeisen kysymyk-

sen tarkoituksena oli selvittää, ovatko vastaajat kielitieteen ja nimistöntutkimuksen alal-

la maallikkoja. Verkkokysely on tutkielman liitteenä (Liite 2). 

 Kyselyyn tuli 27 vastausta. Vastaajien ikäjakauma on 21–75 vuotta. Heistä 15 on 

naisia ja 12 miehiä. 19 asui vastaushetkellä Imatralla. Kysyttäessä kiinnostuksesta pai-

kallishistoriaan vaihtoehdon ”Erittäin kiinnostunut” oli valinnut 15 vastaajaa, vaihtoeh-

don ”Jonkin verran kiinnostunut” yhdeksän vastaajaa ja vaihtoehdon ”En juurikaan 

kiinnostunut” kaksi vastaajaa. Yksi vastaaja ei ollut valinnut mitään vaihtoehtoa. Suo-

men kielen korkeakouluopintoja oli suorittanut kolme vastaajaa, samoin jonkin muun 

kielen. Heidän vastauksensa eivät kuitenkaan näytä poikkeavan muiden vastauksista, 

eikä kukaan ilmeisesti ole nimistöntutkija, joten olen sisällyttänyt heidän vastauksensa 

aineistoon. Analyysiluvuissa verkkokyselyaineistosta poimitut esimerkit on numeroitu 

arabialaisin numeroin. Olen korjannut vastausten ilmeiset näppäilyvirheet ja pitkien 

vastausten kohdalla toisinaan poistanut osan tekstistä. 

Koska kysely oli mahdollista tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin, on mah-

dollista, että informantit etsivät vastauksia esimerkiksi kirjoista, internetistä tai muilta 

ihmisiltä. Tutkimuksen aiheena olevista nimistä on kuitenkin kirjoitettu melko vähän 

mitään tieteellisesti uskottavaa, joten en pidä mahdollista lähteiden käyttöä ongelmana. 
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2.4 Muu kansanetymologinen aineisto 

 

Olen etsinyt nimenselityksiä myös Nimiarkiston paikannimikokoelmista, Kansanru-

nousarkiston paikallis- ja historiallisten tarinoiden kokoelmasta ja Imatran paikallishis-

toriaa käsittelevistä kirjoista. Kahden nimen kohdalla olen hyödyntänyt kandidaatintut-

kielmani aineistoa. 

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) Nimiarkiston tehtävänä on tallettaa ja yl-

läpitää suomen- ja saamenkielisiä nimiaineistoja. Paikannimet on talletettu nimilipuille, 

joita tällä hetkellä on noin 2,7 miljoonaa. Suurin osa nimistä on kerätty paikkakuntalai-

sia haastattelemalla eli nimestämällä. Lisäksi on järjestetty nimikilpailuja, joihin osallis-

tujat ovat voineet lähettää paikkakuntansa nimiä. Nimien keruu aloitettiin jo 1800-

luvulla kansallisuusaatteen innoittamana ja jatkuu yhä. Vilkkainta keruu oli 1960- ja 

1970-luvuilla. (Paikannimikokoelmat; Ainiala – Saarelma – Sjöblom 2008: 45–46.) 

Nimilipuissa on yleensä paikan yleiskielinen nimi, sen murremuoto paikallissija-

taivutuksineen, paikan sijainti ja paikan laji (esimerkiksi talo, pelto tai järvi). Lisäksi 

lipussa voi olla muuta tietoa paikasta tai sen nimestä. (Ainiala ym. 2008: 44.) Tällainen 

muu tieto on joskus informantin tai nimestäjän arvelu nimen taustasta. Valitettavasti 

tämä minua eniten kiinnostava kohta kuitenkin puuttuu usein. Tutkimukseni nimistä 

12:lle on Imatran kokoelmassa yksi tai useampi nimilippu, mutta vain muutamassa seli-

tetään nimeä. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) Kansanrunousarkisto on suomalaisen 

perinteentutkimuksen keskusarkisto. Kansanrunousarkistoon on kerätty kansanperinnet-

tä ja nykykulttuuria SKS:n perustamisesta 1830-luvulla tähän päivään asti. (SKS.) Kä-

vin läpi arkiston paikallis- ja historialliset tarinat Imatran ja Ruokolahden osalta, mutta 

löysin vain yhden tutkimukseni kannalta relevantin tarinan. 

Myöskään Imatran paikallishistoriaa käsittelevissä teoksissa ei selitetä juuri muita 

nimiä kuin Imatraa. Keskenään melko samanlaiset selitykset löytyvät Imatran kirjasta 

(1997) ja Kanta-Imatra-seuran julkaisusta Vanhaa Imatraa sanoin ja kuvin (1973). 

Tutkin kandidaatintutkielmassani Imatran paikannimien tuntemista ja käyttöä (ks. 

Tella 2014). Aineistona oli laatimani verkkokyselyn vastaukset. Tuntemista ja käyttöä 

koskevien vastausten lisäksi vastaajien oli mahdollista kirjoittaa tutkimuksen kohteena 

olevista nimistä lisätietoja, esimerkiksi mistä he arvelevat kyseisten nimien johtuvan. 

Nimistä kaksi, Asomäki ja Lempeenliete, on samoja kuin tässä tutkimuksessa, ja niiden 
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osalta käytän myös kandidaatintutkielmani aineistoa. Analyysiluvuissa tästä aineistosta 

poimitut esimerkit on numeroitu arabialaisen numeroin ja merkitty tunnuksella k. 

 

2.5 Kartta-aineisto 

 

Etsin arkistoista, kirjastoista ja internetistä tutkimusalueen vanhoja karttoja, jotta saisin 

selville, mistä lähtien tutkimuksen kohteena olevat nimet ovat esiintyneet kartoissa ja 

ovatko niiden kirjoitusasut muuttuneet ajan kuluessa. Tärkeimmät lähteeni karttojen 

suhteen ovat olleet Kansallisarkisto ja Timo Meriluodon ylläpitämä Vanhat kartat 

-verkkosivusto. 

Tutkimusalueesta ei ole saatavilla erityisen paljon eikä erityisen vanhoja karttoja. 

Vanhin Kansallisarkistossa säilytettävä tutkimusaluetta kuvaava kartta on verotuskartta 

1770-luvulta. Valitettavasti kyseinen kartta on ilmeisesti jossain vaiheessa palautettu 

väärään paikkaan, eikä kukaan tiedä sen tämänhetkistä sijaintia. Toiseksi vanhin kartta 

on isojaonkartta liitteineen vuosilta 1834–1838. Itse karttaan on merkitty lähinnä Sai-

maan ja Vuoksen rannoilla sijaitsevien paikkojen nimiä ja liitteenä olevaan jakokirjaan 

viljelysnimiä. Muista paikoista on yleensä merkitty vain paikan laji, esimerkiksi berg 

’kallio, vuori’. 1800-luvulta on lisäksi yksi pitäjänkartta (1852). Myös siihen on merkit-

ty rannoilla sijaitsevia paikkoja sekä talojen nimet. 1900-luvulta karttoja on enemmän, 

mutta niiden nimistö on melko harvaa. Asutuksen lisääntyessä ja yleiskaavan tultua 

voimaan 1950-luvulla kaavanimet ovat vieneet tilaa perinnäiseltä nimistöltä, joskin tut-

kimusalueen kaupunginosien nimet pohjautuvat enimmäkseen luonnonpaikkojen ni-

miin. Luettelo kaikista käyttämistäni kartoista on lähdeluettelon yhteydessä.  



13 
 

3 Teoriatausta ja aiempi tutkimus 

  

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoreettisen taustan. Ensimmäisessä alaluvussa 

kerron nimien etymologisesta ja semantiikan tutkimuksesta, jolla selvitetään nimien 

merkitystä ja nimeämisperusteita. Toisen alaluvun aiheena on kansanonomastiikka, joka 

tutkii maallikoiden käsityksiä nimistä, ja kansanetymologiat eli maallikoiden nimitul-

kinnat. Kolmannessa alaluvussa esittelen lyhyesti sosio-onomastiikkaa, jossa tutkimuk-

sen kohteena on nimistön käyttö ja variaatio. Viimeisessä alaluvussa kerron Imatran 

paikannimien aiemmasta tutkimuksesta. 

 

3.1 Nimien etymologinen ja semantiikan tutkimus 

 

Nimien etymologisella tutkimuksella tarkoitetaan nimen alkuperän tutkimusta. Tavoit-

teena on selvittää nimen kieli, ikä ja merkityssisältö. Kaikki perinnäiset paikannimet 

ovat nimenantohetkellä olleet jollain kielellä ymmärrettäviä ja jollain lailla tarkoitettaan 

kuvaavia ilmaisuja. Ensimmäisenä onkin selvitettävä nimen alkuperäinen asu ja kieli, 

joskaan aina se ei ole mahdollista. Nimi voi olla jotain tuntematonta muinaiskieltä, tai 

sen asu on voinut muuttua niin paljon, että alkuperäistä muotoa ei voi päätellä. Vanhois-

ta asiakirjamerkinnöistä ja kartoista on apua sekä alkuperäisasun että nimen iän selvit-

tämisessä. Suomessa asiakirjamerkinnät kuitenkin alkavat keskimäärin vasta 1500-

luvulta, joten kovin kauas ei kirjallisten lähteiden avulla pääse. (Ainiala ym. 2008: 114–

115.) 

Nimien semantiikkaa tutkittaessa puolestaan pyritään selvittämään nimen 

asiatausta eli nimenantoperuste. Tutkimus ei siis kohdistu vain siihen, mikä nimen mer-

kitys on, vaan myös siihen, miksi paikalla on tällainen nimi. Osa paikannimistä on lä-

pinäkyviä eli ne sisältävät nykykielellä ymmärrettäviä sanoja. Läpinäkyvät nimet voivat 

olla myös yksitulkintaisia, jolloin niiden asiatausta on helppo päätellä. Tässä tutkimuk-

sessa läpinäkyvä ja yksitulkintainen nimi on esimerkiksi Tuulikallio. Nimeen sisältyvät 

sanat ovat ymmärrettäviä, ja sen nimenantoperusteeksi on helppo päätellä ’kallio, jolla 

tuulee’. Toisessa ääripäässä ovat hämärät nimet, esimerkiksi Imatra. Nimen merkitys ei 

ole ymmärrettävä, jolloin sen asiataustaakaan ei voi päätellä. Suurin osa tämän tutki-

muksen nimistä on kuitenkin läpinäkyviä mutta monitulkintaisia. Esimerkiksi nimi 

Karhukallio sisältää ymmärrettäviä sanoja, mutta ilman taustatietoa ei voi sanoa, joh-
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tuuko nimi eläimen nimityksestä vai henkilönnimestä Karhu vai onko kallio ehkä kar-

hun muotoinen. (Ainiala ym. 2008: 96–98.) 

 

3.2 Kansanonomastinen tutkimus ja kansanetymologiat 

  

Kansanonomastiikka on kansanlingvistiikan ja sosio-onomastiikan lapsi. Kun kansan-

lingvistiikassa tutkitaan maallikoiden eli ei-kielitieteilijöiden kieleen kohdistuvia käsi-

tyksiä, asenteita ja havaintoja ja sosio-onomastiikassa nimien käyttöä ja variaatiota (ks. 

luku 3.3), kansanonomastiikassa tutkitaan maallikoiden nimistöä ja nimien käyttöä kos-

kevia käsityksiä ja havaintoja (TTP s.v. kansanlingvistiikka, sosio-onomastiikka, kan-

sanonomastiikka). Suomessa kansanlingvististä tutkimusta ovat tehneet muun muassa 

Aila Mielikäinen ja Marjatta Palander (esim. 2002) ja Johanna Vaattovaara (esim. 

2009), jotka ovat tutkineet maallikoiden käsityksiä murteista. Kansanonomastiikka-

termin esittelivät Terhi Ainiala ja Mia Halonen vuonna 2011 julkaistussa artikkelissaan, 

mutta aiemminkin oli jo tutkittu maallikoiden nimiin liittämiä asenteita ja stereotypioita 

(mts. 193–194). 

Kansanetymologia-termi sen sijaan on vanha, ja kansanetymologioita on kerätty 

yhtä kauan kuin nimiäkin. Kun paikannimien kerääminen aloitettiin 1800-luvun lopulla, 

mielenkiinnon kohteena olivat erityisesti hämärät nimet (Ainiala ym. 2008: 46). Kirjel-

mässä, jota vuosina 1878–1879 jaettiin nimien kerääjille, kehotettiin keräämään ”ym-

märrettäviä paikannimiä” vain silloin, jos kansantarina antoi niille ”erinäistä arvoa” (sit. 

Nissilä 1962: 12). 1900-luvun alussa ilmestyneiden uusien ohjeiden mukaan piti kerätä 

systemaattisesti koko nimistö, ja kunkin nimen kohdalle tuli kirjata nimeen liittyvä pe-

rinne (Ainiala ym. 2008: 46). Myös Terho Itkosen kirjoittamassa Nimestäjän oppaassa 

(1964) kehotetaan keräämään ”tiedot, jotka voivat selvittää nimen syntyä” ja ”muut 

paikkaan tai sen nimeen liittyvät muistitiedot, tarinat ja uskomukset” (mts. 39). Kansa-

tieteellisen aineiston kerääjätkin, esimerkiksi H. A. Reinholm (1819–1883) ja Samuli 

Paulaharju (1875–1944), ovat olleet kiinnostuneita paikannimiä selittävistä tarinoista 

(Nissilä 1962: 100; Kansallisbiografia: s.v. H. A. Reinholm, Samuli Paulaharju). 

Yleensä kansanetymologioilla on tarkoitettu maallikoiden tekemiä virheellisiä 

tulkintoja läpinäkymättömistä nimistä. Ainiala ja Halonen ovat ehdottaneet, että termin 

voisi laajentaa tarkoittamaan kaikkia maallikoiden tekemiä tulkintoja nimien merkityk-

sestä ja synnystä. (Ainiala – Halonen 2011: 194.) Noudatan tässä tutkimuksessa tuota 



15 
 

linjaa ja kutsun kansanetymologioiksi kaikkia informanttien ehdottamia nimenselityksiä 

– sekä leksikaalisia että semanttisia – olivat ne sitten virheellisiä tai eivät. 

Kansanetymologioita ei juuri ole tutkittu. Ne kyllä usein mainitaan nimistön alku-

perää ja semantiikka selvittävissä tutkimuksissa, mutta pääpaino tuntuu olleen virheel-

listen tulkintojen korjaamisessa. Näin on tehnyt muun muassa Viljo Nissilä paikannimiä 

käsittelevissä teoksissaan (1962: 99–105; 1975: 287–292). Hän pitää kuitenkin tärkeänä 

kansanetymologioiden muistiin merkitsemistä, koska ”niistä tarkkasilmäinen tutkija voi 

lukea asutuksen historiaa sekä selvitellä niiden avulla eräitä kielellisiä ja kielipsykologi-

sia ilmiöitä” (Nissilä 1962: 104). Kansanetymologioihin keskittyviä opinnäytteitä on 

tehty ainakin kaksi. Jenni Rimpeläinen (2011) on tutkinut varkautelaisten tulkintoja 

lähiseutunsa paikannimistä. Päivi Vainiomäki-Tandu (1991) puolestaan on vertaillut 

Kansanrunousarkiston ja Nimiarkiston aineistoissa esiintyviä satakuntalaisten paikan-

nimien selityksiä. 

 

3.3 Sosio-onomastinen tutkimus 

 

Sosio-onomastisen tutkimuksen kohteena on nimien käyttö ja variaatio eli vaihtelu. On 

tavallista, että samaan paikkaan viitataan kahdella tai useammalla nimellä. Sellaisia ni-

miä, jotka on annettu selvästi eri perustein, kutsutaan rinnakkaisnimiksi. Tutkimus-

alueellani rinnakkaisnimiä ovat esimerkiksi Karhumäki ja Lempukka viittaamassa Lem-

peenlietteentien varrella olevaan asuinalueeseen. Rinnakkaismuotoja keskenään puoles-

taan ovat nimet, joilla on sama nimeämisperuste mutta jotka poikkeavat jollain lailla 

muodoltaan, esimerkiksi Ritikankoski ja Ritikkakoski. (Ainiala ym. 2008: 113.) Variaa-

tio voi johtua nimenkäyttäjästä, mutta sama henkilökin voi käyttää eri nimiä esimerkiksi 

tilanteen virallisuuden mukaan. Käyttäjäkohtaista vaihtelua kutsutaan sosiaaliseksi vaih-

teluksi ja tilannekohtaista vaihtelua tilanteiseksi vaihteluksi (mts. 150). Esimerkiksi 

jollekulle Imatralla sijaitseva mäki on Asemäki, jollekin toiselle Asomäki. Joku imatra-

lainen taas saattaa tilanteen virallisuuden mukaan puhua Ukonniemestä tai Ukoskasta. 

 

3.4 Imatran paikannimien aiempi tutkimus 

 

Imatran paikannimiä ei ole tutkittu erityisen paljon. Viljo Nissilä käsittelee väitöskirjas-

saan Vuoksen paikannimistö 1 (1939) nykyisen Imatran alueenkin nimiä, mutta mukana 

on vain sellaiset luontonimet, joiden tarkoite rajoittuu Vuokseen. Nissilän myöhemmäs-
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sä teoksessa Suomen Karjalan nimistö (1975) käsitellään myös muiden kuin Vuoksen 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevien paikkojen nimiä. Siitä huolimatta kaikki oman 

tutkimukseni kohteena olevat nimet eivät sisälly Nissilän teoksiin. Nissilä (1939: 3) 

sanoo luokittelevansa nimiä niiden nimenantoperusteiden mukaan. Luokittelua on kui-

tenkin myöhemmin pidetty puutteellisena (esim. Kiviniemi 1987). Nissilän etymo-

logioinnista ja nimeämisperusteiden selvittelystä on kuitenkin joidenkin nimien kohdal-

la ollut minulle hyötyä. 

Nissilän jälkeen kukaan ei ole suuremmin kajonnut Imatran paikannimiin. Suoma-

laisessa paikannimikirjassa (2007) esitellään 13 Imatran paikannimen tausta. Osa ni-

menselityksistä tosin perustuu Nissilän tutkimuksiin, joten uutta tietoa kirja ei paljon 

tarjoa. 

Ennen omaa kandidaatintutkielmaani Imatran paikannimistä oli tehty yksi semi-

naarityö, jossa Sirkka Rutanen (2001) selvittää Imatran epävirallisten paikannimien syn-

tyä haastatteluaineiston avulla. Omassa kandidaatintutkielmassani (Tella 2014) tarkaste-

len Imatran paikannimien tuntemista ja käyttöä. Aineistona on nykyisille ja entisille 

imatralaisille suunnattu verkkokysely, jonka perusteella teen päätelmiä Nimiarkiston 

kokoelmista löytyvien nimien tuntemisesta ja käytöstä 2010-luvulla. Tutkimuksen koh-

teena on kymmenen paikannimeä, ja aineisto koostui 1336 verkkokyselyvastauksesta. 

  



17 
 

4 Yksitulkintaiset nimet 

 

Tässä luvussa käsittelen ne tutkimuksen kohteena olevat nimet, jotka ovat yksitulkintai-

sia. Yksitulkintaiset nimet ovat läpinäkyviä, ja niiden asiatausta on helppo päätellä (Ai-

niala ym. 2008: 97). Aloitan nimestä Vuoksi, joka on nimistä yksitulkintaisin,2 ja etenen 

Tuulikallion kautta Mustalampeen, joka on yksi- ja monitulkintaisen nimen rajamailla. 

 

4.1 Vuoksi 

 

 

 

Kartta 2. Vuoksi peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

Vuoksi on Imatran läpi virtaava joki. Se lähtee Saimaasta ja laskee Venäjän puolella 

Laatokkaan. Vuoksen pituus on noin 150 kilometriä, nykyisin siitä noin 15 kilometriä 

                                                           
 

2 Nykykielenkäyttäjälle nimi voi tosin olla hämärä, mutta koska appellatiivi vuoksi esiintyy Kielitoimiston 
sanakirjassa, olen määritellyt nimen läpinäkyväksi (ks. luku 4.1). 
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on Suomen puolella. Vuoksi syntyi noin 6 000 vuotta sitten vesimassojen puhkaistessa 

Salpausselän harjun ja purkautuessa kohti Laatokkaa. Vuoksen koskista suurin ja tunne-

tuin on Imatrankoski. Muut nykyisen Imatran alueella sijaitsevat tai sijainneet kosket 

ovat Niskakoski, Tainionkoski, Ritikankoski, Mansikkakoski, Räihänkoski, Linnankos-

ki, Kyyrönkoski, Myllykoski ja Vallinkoski, joista neljä ensimmäistä on sijainnut tutki-

musalueellani. Tainionkoski on otettu teollisuuden käyttöön 1900-luvun vaihteessa. 

Niskakoski, Ritikankoski ja Mansikkakoski puolestaan katosivat viimeistään 1950-

luvulla, kun Vuoksen pohja ruopattiin. (Virtuaali Vuoksi.) Vanhin kirjallinen merkintä 

Vuoksesta on Woxen vuodelta 1468 (Nissilä 1939: 75). Joen nykyinen ruotsinkielinen 

nimi onkin Vuoksen (SP s.v. Vuoksi). 

Kaikki informantit eivät tienneet appellatiivin vuoksi täsmällistä merkitystä, mutta 

lähes kaikki niistä, joilla oli nimelle jonkinlainen selitys, liittivät sen vesistöön, tavalli-

sesta virtaavaan veteen (esimerkit I, II, 1 ja 2). Myös vuoroveden vaiheet vuoksi ja luo-

de mainittiin useamman kerran (esimerkki 3). 

 

  I)  Vuokko: Vuoksihan on on iso vesi ja eli eli iso tämmönen virta. Et sen mä oon 

 ymmärtäny, et se se tulee siitä. 

 

  II) Anneli: Eiks vuoksi meinaa jotai tämmöstä virtaa? M- mielikuva joskus, et se ois 

niiko tämmöne virtaava vesi tämmöne. Voisko olla? Mm joteki tulee tämmöne aja-

tus. 

 

  1)  Nimi tarkoittaa vuolasta virtaa 

 

  2)  Vuo, tai vuoksi tarkoittaa kai vanhassa suomessa virtaa. 

 

   3)   vuoksi=joki, nouseva vesi (vuoksi ja luode) 

 

Yksi informantti arveli nimen olevan käännös jostain venäjänkielisestä sanasta: 

 

  III)  Sari: Mie luule et se Vuoksi o kuiteki se o jostaki käännös, jostai venäjän kielen 

  jostaki sanasta se o varmaa lähteny aikanaa. En tiiä. 

 

 Kielitoimiston sanakirja antaa appellatiiville vuoksi merkityksen ’mahtava virta, 

kymi’. Tämä merkitys on kuitenkin harvinainen, yleisempi on ’nousuvesi’. (KS s.v. 

vuoksi.) Kymi puolestaan on ’leveä, mahtava joki’ (KS s.v. kymi). Epäilemättä Vuoksi 

onkin ollut mahtava, voimakkaasti virtaava joki varsinkin silloin, kun sen kaikki kosket 

ovat virranneet vapaina. Koska vastaavaa suurta virtaa ei ole lähimailla ollut, appellatii-

vinen Vuoksi on riittänyt nimeksi. Vaikka appellatiivi vuoksi on nykyisin harvinainen 

sana, Vuoksi on välttynyt epeksegeesiltä. Epeksegeesi tapahtuu silloin, kun paikan lajia 

ilmaiseva nimenosa on muuttunut tunnistamattomaksi ja nimen perään liitetään sitä sel-

ventävä perusosa (Ainiala ym. 2008: 111–112). Näin on luultavasti käynyt Kymijoen ja 
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Inarissa sijaitsevan Vuoksijoen kohdalla, mutta Imatran Vuokseen ei tämäntyyppisiä 

nimiä toistaiseksi ole ainakaan kovin laajasti yhdistetty. Vuoksella ei ilmeisesti myös-

kään ole rinnakkaisnimiä tai -muotoja, mikä ei ole yllättävää, koska isoilla vesistöillä 

harvoin on tällaisia (vrt. esim. Saimaa). 

 

4.2 Tuulikallio 

 

 

 

Kartta 3. Tuulikallio peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

Tuulikallio on kaupunginosa ja maankohouma tutkimusalueen eteläosassa. Tuulikallion 

laella sijaitsee vuonna 1950 valmistunut vesitorni (Vesitornit). Kallio on jo itsessään 

yksi Imatran korkeimmista paikoista. Isojaon jälkeen alue kuului Suur-Mansikan tilaan 

(Isojaonkartta 1834–1838), ja se on asutettu ilmeisesti 1930-luvulla, kun Tainionkosken 

työväenyhdyskunta laajeni kasvavan väestömäärän vuoksi (Jokiniemi-Talvisto 1997: 

76). Isojaonkartassa (1834–1838) on kallion nimi Tulkallio, ja sen lähelle on merkitty 

nimet Tuulkallionalus, Tulkallionalla, Tulkallionitäpuoli, Tullikallionluoepuoli ja Tulli-

kallionnotko. Nimien kirjoitusasusta huolimatta kallion nimi ei varmaankaan ole 1800-

luvulla ollut Tullikallio vaan Tuul(i)kallio. Vuoden 1852 pitäjänkarttaan Tuulikalliota ei 

ole merkitty, ja vuoden 1945 pitäjänkartassa sen kohdalla lukee Asemäki. Vuoden 1964 
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ja myöhemmissä kartoissa nimi on taas Tuulikallio. Kallioista maankohoumaa, jonka 

päällä vesitorni sijaitsee, kutsutaan myös Vesitorninmäeksi. 

 Informantit haastatteluissa eivät aina heti yhdistäneet nimeä maankohoumaan, 

vaan pitivät sitä vain kaupunginosan nimenä. Sari mainitsi myös Tuulikalliossa sijaitse-

van vanhan kerrostalon, jonka nimi on Asunto-osakeyhtiö Tuulikallio. Yleensä kuitenkin 

hieman asiasta keskusteltuaan kaikki ryhmät tulivat siihen tulokseen, että nimen alkupe-

räinen tarkoite on alueella sijaitseva korkea, kallioinen mäki, joka on (ollut) tuulinen 

paikka. 

 

IV)  Tiia: Onks siel voinu joskus olla hirmu tuulista? ((naurua)) 

Sari: En mie tiiä. Mie jotekii ajattelen sitä, et se o voinu se paikka saaha kyl nime-

sä enemmäki siit rakennuksesta, et oisko se sillee, koska se talohan on itessää Tuu-

likallio. 

 Harri: Se on jännä et Tuul- se Vesitorninmäki. Mie oo ain käsittäny, et se on niiko 

 se Tuulikallio ja sehä o niiko ehkä Imatra, onkoha se Imatran korkeimpii paikkoja. 

 Kati: Aiva varmaa tuuline paikka ni ((epäselvää)) 

 Harri: Koska siel o puustoki o semmosta niiko et se ei oo niiko m- mäellä vaan se 

 o kalliomaisemaa ja ihan. Et se on ollu varmaa että siin on helppo hoksata, et siel 

 tuulee. 

 

 V)  Anneli: No se on nyt ku mie oikeestaa ajattelen sitä vesitornipaikkaa, ni siinähä on 

 tuuli aina ollu. Et se voi olla, et siin on aina käyny vihuri siinä mäellä. Et kyl iha 

 semmosesta joo kuvaava. 

 

Myös verkkokyselyn vastaajat tiesivät tai päättelivät nimen olevan paikkaa kuvaava. 

Jotkut tiesivät paikan olleen aiemmin paljaampi, jolloin tuuli on päässyt puhaltamaan 

kallion laella nykyistä kovemmin. 

 

   4)  Korkea paikka ja muinoin vähemmän puita, taatusti on tuuli käynyt kalliolle. 

 

 Kaksi informanttia epäili Tuulikallion olevan uudempaa nimistöä: 

 

  5)  Tuulikallio on varmaan uudempaa paikannimistöä, olisiko sitten tuulinen paikka ja 

 vähän korkeammalla ympäristöään. 

 

   6)  Uusnimi. Vasta sotien jälkeen keksitty, kun paikka sai nykyisen asutuksen? 

 

Isojaonkartan mukaan nimi on kuitenkin ollut olemassa jo ainakin 1800-luvun alkupuo-

lelta asti. Jokin nimi – oli se sitten Tuulikallio tai jokin muu – paikalla on varmasti ollut 

jo pitkään, koska se erottuu ympäröivästä maastosta korkeutensa vuoksi. 

Kallio vaikuttaa siis saaneen nimensä tuulisuutensa vuoksi, ja kaupunginosa on 

nimetty kallion mukaan. 
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4.3 Mustalampi 

 

Mustalampi on kaupunginosa tutkimusalueen pohjoisosassa. Isojaon jälkeen alue kuului 

Kiisselin ja Suur-Arposen tiloihin, eikä siellä asunut ketään (Isojaonkartta 1834–1838). 

Mustalammen asuttaminen alkoi ennen viime sotia. Asukasmäärä jatkoi kasvuaan, kun 

Tornator osti osan Mustalammen alueesta ja alkoi myydä ja vuokrata tontteja sieltä 

työntekijöilleen vuodesta 1935 alkaen. (Jokiniemi-Talvisto 1997: 82.) 

 

 

 

Kartta 4. Mustalampi peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

Alueella sijaitsevat soiset lammet ovat nimeltään Mustalampi ja Pieni Mustalam-

pi. Lampien nimissä on kartoissa hieman variaatiota. Nykyisessä Imatran kaupungin 

opaskartassa pienempi lampi on Pien-Mustalampi, ja vuoden 1970 peruskartassa isompi 

lampi on Iso Mustalampi. Vuoden 1929 kartassa Siitolan kylän tiluksista lammet ovat 

Suurlampi ja Pienlampi ja vuoden 1918 taloudellisessa kartassa Suurilampi ja Pieni-

lampi. Myös vuoden 1854 pitäjänkartassa (kartta 5) ja vuosien 1834–1838 isojaonkar-

tassa on i:ttömät Suurlampi ja Pienlampi. Isojaonkartassa lampia ympäröivät paikat ovat 
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nimeltään Lamminmäki, Lamminmaa, Lamminsuo, Lamminsuonkylessä, Lamminrinta-

kangas ja Lammintaus. 

 

 

 

Kartta 5. Pienlampi ja Suurlampi vuoden 1854 pitäjänkartassa (Kansallisarkisto). 

 

Nimiarkistossa on kaksi Iso Mustalampi -lippua, kaksi Mustalampi-lippua, yksi 

Suurilampi-lippu, kaksi Pieni Mustalampi -lippua ja yksi Pienilampi-lippu. Vuoden 

1989 Iso Mustalampi ja Pieni Mustalampi -nimilipuissa kerrotaan, että nimet on merkit-

ty vuoden 1918 taloudelliseen karttaan virheellisissä muodoissa Suurilampi ja Pieni-

lampi. (NA.) On kuitenkin vaikea sanoa, käytettiinkö lammista Musta-alkuisia nimiä jo 

tuolloin. Karttanimiksi ne näyttävät päässeen vasta vuoden 1929 jälkeen, viimeistään 

1940-luvulla. Tällä välillä Mustalammen alue oli asutettu. Ehkä asutuksen myötä alueen 

paikannimiä tarkistettiin ja karttaan otettiin käytössä olevat nimet. 

Mustalampi-nimiä on taivutettu eri tavoin. Usein puhekielessä myös määriteosa 

musta taipuu. Kaikissa niissä nimilipuissa, joihin taivutus on merkitty, on näin, esimer-

kiksi Iso Must(a)lampi: Isolla Mustallalammilla. Nimestäjä Raili Abe huomauttaakin 

yhdessä vuoden 1989 nimilipussa, että paikallislehti ei taivuta nimien määriteosaa, 

vaikka niin on paikkakuntalaisten keskuudessa tapana. (NA.) Variaatiota on myös pe-

rusosan taivutuksessa. Se voi taipua joko yleiskielen lampi-sanan tavoin lampi: lammen 

tai lampi: lammin. Jälkimmäistä taivutusta on käytetty alueen kadunnimissä Mustalam-

minkatu ja Pienmustalammintie. Samanlainen taivutus näkyy isojaonkarttaan merkityis-
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sä lampia ympäröivien paikkojen nimissä (esimerkiksi Lamminsuo). Lauri Kettusen 

mukaan (1940: 154) sanan lampi genetiivi onkin itämurteissa ollut lammin. Oma käsi-

tykseni on, että yleiskielen mukainen taivutus on kuitenkin nykyisin yleisempi Imatran 

puhekielessä. Vaikka kadunnimissä on huomioitu murteen mukainen perusosan taivu-

tus, ei määriteosaa ole puhekielen tavoin taivutettu. 

Lähes kaikki informantit tiesivät tai päättelivät kaupunginosan nimen tulevan 

lammen tai lampien nimistä ja niiden saaneen nimensä veden tumman värin takia. 

 

VI)  Vuokko: Ja Mustalampi on siel on se pieni lampi ja se on musta. Pelottava. Siis me 

 käytii luistemas sillon joskus pikkutyttönä niin et se oli just jäätyny ja se oli tosi 

 musta se ((naurua)) ku siinä katteli sitä. 

 

  7)  Siellä on tumma lampi. 

 

  8)  Tummanpuhuva lampi, musta. Humusperäinen vesi aiheutti aikaisemmin ainakin 

 lampeen tumman värin ja siksi sitä sanottiin mustaksi. 

 

Lisäksi lammen nimen ehdotettiin johtuvan sen syvyydestä, joka saisi veden näyttämään 

mustalta (esimerkit VII ja 9), tai siitä, että joku olisi hukkunut lampeen (esimerkki 10). 

 

  VII) Riina: Oisko se lampi jotekii hirvee syvä, et sit se on sen takia musta lampi. Se 

 nimi tulis siitä. 

 

  9) Nuorempana paljon Mustalammen rannoilla liikkuneena vesi todellakin näyttää 

mustalta, rannat ilmeisesti sen verran jyrkät että pohjahiekat eivät ”vaalenna” ran-

toja, lienee myös mutapohjainen. 

 

   10)  Musta viittaa varmaan veden sameuteen, tai sitten joku on esimerkiksi hukkunut 

 sinne. 

 

Pieni Mustalampi on peruskartan mukaan syvimmästä kohdastaan lähes viisi met-

riä syvä, ja on toki mahdollista, että joku on jompaankumpaan lampeen joskus huk-

kunutkin. Yhdessä Pieni Mustalampi -nimilipussa lukeekin ”Kerrotaan, että Pieni Mus-

talampi on pohjaton. Jos sinne putoaa, niin varmasti hukkuu.” (NA). Yleensä Suomen 

yleisin lammennimi Mustalampi johtuu kuitenkin tummasta, liejuisesta vedestä (Nissilä 

1975: 50), mikä sopii hyvin myös Imatran Mustalampien nimenselitykseksi. 
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5 Monitulkintaiset nimet 

 

Tässä luvussa käsittelen ne tutkimuksen kohteena olevat nimet, jotka ovat läpinäkyviä 

mutta monitulkintaisia. Sellaiset nimet sisältävät nykykielellä ymmärrettäviä sanoja, 

jotka ovat monitulkintaisia (Ainiala ym. 2008: 97–98).3 Etenen vähiten erilaisia tulkin-

toja herättävästä nimestä monitulkintaisimpaan. Järjestystä tosin on tällä perusteella 

vaikea muodostaa, ja se voisi olla toinenkin. Viimeiseksi olen jättänyt nimet Asemäki ja 

Asomäki, joista jälkimmäinen voisi kuulua lukuun 6. Käsittelen nimet kuitenkin samas-

sa alaluvussa, koska ne viittaavat samaan paikkaan ja jompikumpi on mahdollisesti 

muodostunut toisen perusteella. 

  

5.1 Niskalampi 

 

Niskalampi on asuinalue tutkimusalueen pohjoisosassa. Virallisesti alue kuuluu Tai-

nionkosken kaupunginosaan. Isojaon jälkeen suurin osa Niskalammen alueesta kuului 

Kiisselille, mutta erityisesti Saimaan ja Vuoksen rannoilla alueita oli myös Neitsytnie-

men kartanon, Pien-Arposen, Suur-Laihian ja Räihän omistuksessa (Isojaonkartta 1834–

1838). Tainionkosken työväenyhdyskunta syntyi, kun Tornator alkoi vuokrata tontteja 

ja rakentaa asuntoja työntekijöilleen 1910-luvulla erityisesti Niskalammen alueella. 

Niskalammelle laadittiin tuolloin myös ruutuasemakaava. Aiemmin asutuksen laajene-

minen oli ollut suunnittelematonta. Suuri osa vanhoista rakennuksista on purettu, mutta 

säilyneitä on kunnostettu 1970-luvulta lähtien. Niskalammella järjestettiin vuonna 1986 

asuntomessut, joita varten rakennettiin alueen vanhaa tyyliä noudattelevia uudisraken-

nuksia. (Jokiniemi-Talvisto 1997: 76–79; Ojonen 1997: 420–421.) 

 Vuoden 1964 taloudellisessa kartassa ja vuosien 1983 ja 1992 peruskartoissa alu-

een nimenä on Niskakoski, muissa – sekä vanhemmissa että uudemmissa – kartoissa 

nimenä on Niskalampi. Mustalammen tavoin Niskalammen taivutus vaihtelee, tosin vain 

perusosan kohdalla. Nimiarkistossa on kaksi Niskalampi-nimilippua. Niiden mukaan 

nimi taipuu Niskalamp: -lammil (1958) ja Nisk(a)lampi: -lammilla (1970) (NA), mutta 

nykyisin nimeä kuulee usein taivutettavan kuten yleiskielen lampi-sanaa: Niskalampi: 

                                                           
 

3 Nimi Tainionkoski ei välttämättä ole nykykielenkäyttäjille läpinäkyvä. Käsittelen sen kuitenkin tässä 
luvussa, koska on olemassa appellatiivi tainio, jonka merkityksen osa informanteistakin tunsi. (Ks. luku 
5.3.) 
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-lammel(la). (Lampi-sanan taivutuksesta ks. luku 4.3.) Alueella kulkevan kadun nimikin 

on Niskalammenkatu. Kuten luvussa 4.3 mainitsin, Mustalammen kadunnimet Musta-

lamminkatu ja Pienmustalammintie on muodostettu vanhempaa taivutusmallia käyttäen. 

Ero nimissä johtunee niiden iästä. Mustalamminkatu mainitaan ensi kerran asemakaa-

vassa, joka on hyväksytty vuonna 1953, kun Niskalammenkatu mainitaan ensi kerran 

vasta vuonna 1982 hyväksytyssä asemakaavassa (Sokura 2015). 

 

 

 

Kartta 6. Niskalampi peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

 Suurin osa informanteista tiesi tai päätteli Niskalampi-nimen tarkoittaneen alun 

perin lampea, joka sijaitsi tai sijaitsee lähellä Vuoksen niskaa eli joen alkukohtaa. 

Lammen tarkemmasta sijainnista oli vaihtelevasti tietoa. Jotkut informantit esittivät 

lammen olleen nykyisen asuinalueen kohdalla: 

  

   1)  Niskakoski=niskalampi Vuoksen yläjuoksua kutsuttu niskakoskeksi, ja ennen 

saimaan vedenpinta ollut niin korkealla että ylettänyt täyttämään nykyisen niska-

lammen. Teollisuuden ja vuoksen myötä lampi tyhjentynyt, ja paikalle pystynyt 
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rakentamaan asutusta. Vanhimmat talot tai niiden rauniot yhä jäljellä korkeimmilla 

kohdilla. 

 

   2)  Niskalampi oli nykyisen asuntoalueen kohdilla, mutta se kuivui ja kuivatettiin, kun 

asutus levisi alueella 1900-luvun alussa. Kuulemma 1920- ja 30-luvuilla Niska-

lammen tonteilla oli vielä paljon pitkospuita. 
 

Niskalammeksi arveltiin myös Vuoksen suun lähellä sijaitsevaa Liippilahtea: 

 

   I)  Elina: Mut siis tarkottaaks se ((epäselvää)) Vuoksen niska tav- ni viittaaks se siihe 

niiko mistä Vuoksi alkaa? 

    Anneli: Kyllä kyllä, se on se niska. 

  Elina: Ni sit se niska on siinä niiku just sen Vuoksen alkukohta ja sen vieressä ole-

va lampi on Niskalampi. 

    Anneli: Kyllä. 

  Elina: Ja miu mielest siel on semmone lampi niiku sillee oikeestiki olemassa, ni se 

o niiku ihan looginen. 

 

 3)  Vuoksen niska eli Vuoksi-joen suu on lähellä; ehkä Liippilahti on ollut joskus 

lampi tai sitten lähempänä maneesia on ollut lampi [– –] 

 

Jotkut informantit puolestaan tiesivät Vuoksen suulla aiemmin sijainneesta lammesta: 

 

   4)  Vuoksen suulla eli niskalla oli aiemmin lampi, joka sataman muokkauksen yhtey-

dessä lopulta hävisi. Paikka on edelleen matala, mutta lammesta ei merkkiäkään. 

 

Lisäksi Tuomas esitti ajatuksen siitä, että joen alkukohtaa ehkä yleisesti kutsuttaisiin 

niskalammeksi: 

 

   II)  Tuomas: Seki tuntuu taas, tekis mieli veikata, et taas niiku monessa monessa joes-

sa taas on niinku siis siinä enne ku se alkaa niiku lähtö, niskalampi, mikä voi, en 

mä tiedä, oisko sen nimi ni- niskalampi. Voisko se tarkottaa tota osaa osaa tosta 

niiku Saimaasta? 

 

Nimilipuissa Niskalammesta kerrotaan seuraavasti: 

 

 Kylästä [Niskalammesta] vähän matkan päässä sijaitsee Niskalampi-nim. lampi. Niska-

lampi lienee saanut nimensä siitä, että sijaitsee Vuoksen alkukohdalla. Kylä on saanut 

nimensä lammen mukaan. (NA 1958.) 

 

 Lampi, joka nyk. täytetty. Niskalampi on nykyisin entisen lammen ympäristöön synty-

neen asutusalueen nimenä. (NA 1970.) 

 

 Lähellä Vuoksen suuta on tosiaan ollut lampi, joka näkyy vielä vuoden 1945 pitä-

jänkartassa (kartta 7). Karttaan on merkitty myös Niskakoski, Vuoksen ylin koski, josta 

lampi on saanut nimensä. Teollisuuden vuoksi maata ja Vuoksea on muokattu niin, että 

sekä koski että lampi ovat kadonneet. Niskalammen länsipuolella on Liippilahti (ks. 

kartta 6), jota osa informanteista arveli Niskalammeksi. Aiemmin Liippilahtea on kut-

suttu Niskalahdeksi (NA) ja Hepolahdeksi (Pitäjänkartta 1852; Isojaonkartta 1834–

1838). Nykyinen Niskalammen asuinalue ei kuitenkaan sijaitse alkuperäisen Niskalam-
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men kohdalla, vaan jonkin matkaa siitä etelään. Esimerkissä 2 mainitut pitkospuut ovat 

luultavasti johtuneet asuinalueen soisesta maaperästä. 

 

 

 

Kartta 7. Niskalampi ja Niskakoski vuoden 1945 pitäjänkartassa (Vanhat kartat). 

 

5.2 Mansikkala 

 

Mansikkalan kaupunginosa sijaitsee nykyisin virallisesti tutkimusalueeni ulkopuolella, 

rautatien eteläpuolella. Otin Mansikkalan kuitenkin mukaan tutkimukseeni, koska 

aiemmin Mansikkalaksi ja Mansikkakoskeksi on kutsuttu Imatran keskusaseman ympä-

ristöä, myös rautatien pohjoispuolta. Vielä vuoden 1964 kartassa nykyinen Mansikkalan 

alue on merkitty Linnalaksi4 ja nimi Mansikkakoski on merkitty Joutsenonkadun ja Tai-

nionkoskentien risteyksen tienoille (kartta 9). Esimerkiksi nykyisen Mansikkalan alueel-

la oleva vuonna 1917 perustettu koulu on nimeltään Linnalan koulu ja urheilukenttä 

Linnalan pesäpallokenttä. Myös ne informantit, jotka kommentoivat Mansikkalan si-

jaintia, olivat sitä mieltä, että Mansikkala alkaa jo rautatien pohjoispuolelta. Anneli 

huomauttikin, että Mansikkala on siirtynyt etelämmäksi. Hänen mielestään se on aiem-

min sijainnut enimmäkseen radan pohjoispuolella. 

                                                           
 

4 Linnala-nimi johtuu Linnankoskesta, joka on antanut nimen myös Vuoksen itäpuolella, hieman eteläm-
pänä sijaitsevalle nykyiselle kaupunginosalle Linnankoski. 
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Kartta 8. Mansikkala peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

 

 

Kartta 9. Mansikkakoski ja Linnala vuoden 1964 matkailukartassa (Vanhat kartat). 
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 Vuoden 1947 topografisessa kartassa nykyisen Mansikkalan alueen nimenä on 

Länsi-Siitola; Vuoksen itäpuolella samalla kohdalla on Itä-Siitola. Länsi-Siitolalle on 

Nimiarkistossa nimilippukin, jossa kuitenkin sanotaan aluetta kutsuttavan useimmiten 

Linnalaksi (NA 1970). Itse en ole koskaan kuullut käytettävän Länsi-Siitola-nimeä. Itä-

Siitola sen sijaan on yhä käytössä. Mansikkakoski-lippuja on Nimiarkistossa kaksi ja 

Mansikkala-lippuja yksi. Molemmissa Mansikkakoski-lipuissa mainitaan rinnakkais-

muoto Mansikankoski. Mansikkala-lipussa (1958) puolestaan kerrotaan, että Mansikkala 

sijaitsee Vuoksen molemmilla puolilla. (NA.) Tällaiseen käsitykseen en kuitenkaan ole 

törmännyt missään muussa yhteydessä. 

 Imatran kolme keskustaa olivat Imatrankoski, Tainionkoski ja Vuoksenniska, 

kunnes Mansikkalan aluetta alettiin rakentaa 1960-luvulla. Alun perin siitä piti tulla 

vain hallinnollinen keskusta kaupungin- ja virastotaloineen. Lisäksi Mansikkalaan ra-

kennettiin pääkirjasto, kulttuurikeskus, uimahalli ja urheilutalo. Sittemmin alueelle on 

tullut myös kaupallista toimintaa. Isot kauppaliikkeet, kuten Citymarket ja Prisma, si-

jaitsevat Mansikkalassa. Nykyisin Mansikkala onkin vienyt Tainionkosken paikan kol-

mantena keskustana. (Jussila 1997: 268–269.) Suunnitelmana on, että tulevaisuudessa 

Imatrankoski ja Mansikkala muodostaisivat yhden yhtenäisen keskustan (Imatran kau-

punki 2004: 37). 

Kaikissa haastatteluissa vähintään yksi informantti tiesi tai arveli Mansikkala-

nimen johtuvan sukunimestä Mansikka. Samoin lähes kaikki verkkokyselyn Mansikka-

la-kohtaan vastanneet ehdottivat tätä selitystä. 

  

  III)  Vuokko: No Mansikkala on varmaa, siel on ollu Mansikan talo ja se tulee, oletan, 

et se tulee sieltä. 

 

  IV)  Sari: Se on tullu nimen mukaa sitä varte, et siel on ollu aikanaa iso se, miu mielest 

se o se Mansikka-suku. Onks se lähteny siitä liikkeelle? Mansika kartano ja sitä 

kautta ni se on. 

 

  V)  Maarit: ((naurua)) Tääl on varmaa asunu joku hirvee merkityksekäs Mansikka-

nimine henkilö. ((naurua)) Ei miul mut et ei et onko näin tai kuka se olis ollu en oo 

ikinä kuullu mut tää on tämmöne arvaus. 

 

  5)  Mansikan suvulla oli isoja maa-alueita nykyisen rautatieaseman kohdilla. 

 

Yksi informantti osasi yhdistää nimen Mansikkakoskeen, mutta ei tiennyt, mistä kosken 

nimi johtuu: 

 

  6)  Mansikkakoski, yksi Vuoksen koskista. Miten sitten mansikka koskeen liittyy, ei 

mitään käsitystä. 
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Pari informanttia puolestaan arveli paikalla viljellyn mansikkaa tai kasvaneen ahoman-

sikkaa. 

 

  7)  ehkä paikalla on joskus kasvanut paljon aho-mansikkaa, tai sitten joku on joskus 

viljellyt siellä mansikkaa. 

 

 Mansikkalan kohdalla Vuoksessa on Mansikkakoski, joka on saanut nimensä kos-

ken rannalla sijainneen Mansikan kantatalon mukaan. Mansikkala puolestaan on nimet-

ty joko kosken tai talon mukaan. (SP s.v. Mansikkala.) Suomalaisessa paikannimikir-

jassa (2007) kerrotaan talon sijainneen Vuoksen itäpuolella, vaikka kantatalo oli sen 

länsipuolella, nykyisen Imatran keskusaseman paikkeilla (Salminen 2015). Koska Man-

sikan suku oli suuri, Mansikoita asui muuallakin Ruokolahdella. Esimerkiksi nykyisessä 

peruskartassa on Mansikka-niminen talo Vuoksen itäpuolella Linnansuolla. Mansikat 

tulivat Ruokolahdelle 1700-luvun puolivälin tienoilla Antreasta (Salminen 2015). Ennen 

Mansikoita kosken rannalla asuivat Mäenpäät ja kosken nimi oli Mäenpäänkoski (Nissi-

lä 1939: 102). 

 

5.3 Tainionkoski 

 

Tainionkoski on nykyisin virallisesti vain yksi kaupunginosa muiden joukossa. Toisaal-

ta Niskalammen alue, jonka paikkakuntalaiset voivat tulkita omaksi kaupunginosak-

seen, kuuluu virallisesti Tainionkoskeen. Informanttien hahmotusta Tainionkosken ra-

joista käsittelen luvussa 7.2. Vuoksen toiseksi ylin koski oli Tainionkoski, joka otettiin 

teollisuuden käyttöön 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa (Virtuaali Vuoksi). Vanhin kir-

jallinen merkintä koskesta on vuodelta 1655: Tainia eller Sijtoila Kåski. Vuodelta 1741 

ovat kirjoitusasut Tainio Kåski ja Tainion Kåski. (Nissilä 1939: 196.) Koskesta näyttää 

siis käytetyn myös nimeä Siitolankoski Siitolan kartanon mukaan (SP s.v. Tainionkoski). 

 Nimiarkistossa on kolme Tainionkoski-nimilippua. Kaikkiin on nimen murteel-

liseksi muodoksi merkitty Tainiokosk(i), jonka määriteosasta ei Imatran alueella puhut-

tavan murteen vuoksi voi sanoa, onko se nominatiivissa vai genetiivissä (ks. luku 5.4). 

Uusimmassa nimilipussa (1989) on myös rinnakkaismuoto, jossa määriteosa on selkeäs-

ti genetiivissä. Vuoden 1989 lipussa mainitaan lisäksi koskelle rinnakkaisnimi Yläkoski, 

joka vuonna 1914 syntyneen nimioppaan mukaan oli 1980-luvulla jo jäänyt pois ylei-

sestä käytöstä. (NA.) Tainionkosken kaupunginosasta käytetään myös lyhyempää muo-

toa Tainio. 
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Kartta 10. Tainionkoski peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

 Lähes kaikki informantit sanoivat kaupunginosan nimen johtuvan kosken nimestä. 

Kosken nimen määriteosan puolestaan moni liitti kalastukseen: 

  

 VI)  Maarit: Miul tulee tainiosta miul tulee mielee joku tuota, jos miu pitää lähtee sitä 

veikkaamaa mikä o tainio, ni miust se o joku kalastusväline tai kalastuksee käytet-

tävä joku. 

 

 VII) Harri: Tainioha on pyydys. Niitähän on, Torniossaks on toinen Tainionkoski, että 

se on kalapyydys. 

 

 8)  [– –] Tainio on lohipadon katiska. Lohipatojen jäänteitä oli näkyvissä Tainionkos-

ken itärannalla ainakin 1950-luvun ensi vuosiin saakka. [– –] 

 

9)  Tainio liittyy lohenkalastuksen välineisiin. 

 

Toinen yleinen ehdotus oli nimen johtuminen sukunimestä: 

 

 10)  Koski vuoksessa, Tainio sanasta ei tietoa, voisiko liittyä johonkin ammoiseen su-

kuun? Siis ennen v. 1600. 

 

11) Koski siitä kun siellä kulkee koski, ja Tainio on jonkun nimen mukaan. Varmaan 

joku iso herra. 
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Yksi informantti arveli sanan tainio voivan merkitä jonkinlaista metsä- tai peltoaluetta 

(esimerkki 12). Toinen puolestaan ajatteli Saimaan ”taittuvan” Tainionkosken kohdalla 

Vuokseksi (esimerkki 13). 

 

12) Voisi tulla jostakin ihmisen nimestä ehkä. Toisaalta tainio voisi olla myös jonkin-

laista metsä- tai peltoaluetta tarkoittava sana. 

 

13) Koska Tainionkoski sijaitsee Vuoksen koskista lähinnä Saimaata oli selityksenä 

se, että siinä koskessa Saimaa ”taittuu ~ tainiona” Vuokseksi. 

 

Esimerkin 13 sanamuoto oli selityksenä se viittaa siihen suuntaan, että vastaaja olisi 

kuullut selityksen jostain. Koska Vuoksen ensimmäinen koski ei ole Tainionkoski vaan 

Niskakoski, on mahdollista, että vastaaja – tai hänelle selityksen kertonut henkilö – on 

yhdistänyt Tainionkosken nimen ja Niskakosken nimenselityksen toisiinsa. Niskakos-

ken kohdallahan Saimaan voidaan ajatella taittuvan Vuokseksi. 

 Sanan tainio ~ taini merkitys on ’karsinan tapainen pato, lohipadon katiska’ (SP 

s.v. Tainionkoski). Koska Tainionkoskesta on pyydetty lohta ainakin 1600-luvulta alka-

en (Luoto 1997: 45), nimen johtuminen kalanpyydyksestä tuntuu todennäköiseltä. Jouko 

Vahtola esittää väitöskirjassaan (1980: 241), että Suomen Tainio-nimet, joiden kaikkien 

taustalla on kalanpyynti, ovat hämäläisten esihistoriallisen kauden lopulla antamia. Pe-

rusteena tälle hän pitää nimien levikkiä ja sanan tainio oletettua lainautumisajankohtaa 

(mp.). 

 Viljo Nissilä (1939: 196) tuo esiin myös sukunimen Tainio, jota ei kuitenkaan ole 

esiintynyt Vuoksenlaaksossa. Suomalainen paikannimikirja (2007: s.v. Tainijoki, Taini-

onkoski, Tainionvirta) ei sukunimivaihtoehtoa edes mainitse. Sukunimet-kirjan mukaan 

sukunimi Tainio onkin voinut syntyä nimenomaan sanan tainio sisältävän paikannimen 

pohjalta (Mikkola – Paikkala 2000: s.v. Tainio). Tainionkoski-nimen määriteosan gene-

tiivimuoto toki voisi viitata henkilönnimeen (ks. luku 5.4), mutta tulkinnasta tekee epä-

varman se, että kyseistä sukunimeä ei ole tavattu alueella. Vuoksen koskien nimien 

määriteosien sijamuodossa näyttää olevan jonkin verran vaihtelua (vrt. Ritikankoski ~ 

Ritikkakoski, Mansikankoski ~ Mansikkakoski), eikä analogian mahdollisuuttakaan voi 

sulkea pois. Varhaisimmassa kirjallisessa merkinnässä Tainionkosken määriteosa on 

nominatiivissa, ja 1700-luvulla se on samana vuonna esiintynyt sekä nominatiivissa että 

genetiivissä. Jos seuraavat kosket on tunnettu genetiivialkuisina, on Tainionkosken mää-

riteosa voinut muuttua niiden kaltaiseksi. 
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5.4 Karhumäki ja Karhukallio 

 

 

 

Kartta 11. Karhukallio ja Karhumäki peruskartassa (Maanmittaislaitos 2015). 

 

Karhukallio ja Karhumäki ovat kaupunginosia tutkimusalueen länsiosassa. Vaikka ne 

ovat erillisiä kaupunginosia, voidaan esimerkiksi nimellä Karhumäki tarkoittaa molem-

pia alueita. Isojaossa Karhukallion ja Karhumäen alue, joka oli asumatonta metsää, jaet-

tiin Suur-Mansikan, Pien-Mansikan ja Suur-Laihian kesken (Isojaonkartta 1834–1838). 

1930-luvulla asutus alkoi laajeta Niskalammelta Karhumäen suuntaan. 1950- ja 1960-

luvuilla rakentaminen alueella lisääntyi sotien jälkeisen asuntopulan vuoksi. Rintama-

miehet ja siirtoväki tarvitsivat asuntoja, ja Tainionkoski houkutteli uusia asukkaita, kos-

ka Enso-Gutzeitin tehtailla oli työtä tarjolla. Enso-Gutzeit ryhtyikin myymään ja vuok-

raamaan tontteja työntekijöilleen muun muassa Karhumäeltä, jonne se myös itse rakensi 

taloja Ensosta siirtyneille työläisille. (Jokiniemi-Talvisto 1997: 76, 82–83.) 

 Nimiä Karhukallio ja Karhumäki tai niiden liitynnäisiä ei ole merkitty vuoden 

1945 pitäjänkarttaan tai sitä vanhempiin karttoihin, mutta isojaonkartan (1834–1838) 

liitteenä on luettelo tilusten rajapyykeistä, jossa esiintyy nimet Karhumäenraja, Karhu-

mäenrintaraja, Karhumäentjenraja ja Karhumäenpälysraja. Kolme ensimmäistä sijait-
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see nykyisen Lempeenlietteentien, Paperharjuntien ja Joutsenonkadun risteyksen lähei-

syydessä. Karhumäenpälysraja-pyykki taas sijaitsee hieman lännempänä, Joutsenonka-

dun eteläpuolella (nykyisin Karhumäki on enimmäkseen kadun pohjoispuolella). Kuten 

todettu, muussa kartan nimistössä ei karhua tällä alueella ole. Seuraavan kerran nimi 

Karhumäki esiintyy 1.8.1951 päivätyssä Alvar Aallon piirtämässä Imatran asemakaa-

vassa kaupunginosan nimenä. Karhukalliota kaavassa ei ole. Vuoden 1964 matkailukar-

tassa on jo molemmat nimet sekä joitakin alueen nykyisiä kadunnimiä. 

 

 

 

Kartta 12. Karhukallio ja Karhumäki vuoden 1964 matkailukartassa (Vanhat kartat). 

 

 Nimiarkistossa on Karhukallio-nimilippu vuodelta 1970 mutta ei Karhumäki-

lippua. Karhukallion kerrotaan kuitenkin tarkoittavan kallion ohella ”nyk. Karhumäen 

asutusalueen lähinnä Saimaata olevaa osaa”. (NA.) Karhumäki-nimi on siis tunnettu, 

mutta jostain syystä sitä ei ole nimestetty. Haastattelemani informantit eivät olleet kovin 

yksimielisiä siitä, ovatko Karhukallio ja Karhumäki eri alueita, viitataanko nimillä sa-

maan alueeseen vai sisältääkö jompikumpi alue toisen. Yleisin mielipide kuitenkin oli, 

että nimet viittaavat eri alueisiin ja Karhukallio on Karhumäen ”takana”. Vuokon ja 

Elinan mielestä Karhukallio on yksi Karhumäen asuinalue, Heidi puolestaan arveli, että 
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Karhukallio saattaisi pitää sisällään Karhumäen, Lempukan ja Hossukan (= Hosseinlah-

den lähellä oleva asuinalue, ks. luku 6.2). Tuomas ei osannut sanoa, mikä alue voisi olla 

Karhukalliota, joten hän päätyi pitämään nimiä samaa aluetta tarkoittavina. 

 Lähes kaikilla informanteilla oli jonkinlainen tulkinta Karhu-nimistä. Useimmin 

toistui ehdotus siitä, että alueella on ollut karhuja: 

 

  VIII)  Kati: Oisko jos joskus siel ollu joku kallio minkä kolos o joku karhu köllötelly. En 

tiiä. 

 

  14)  Karhujen asuin- ja oleskelualuetta. 

 

  15)  Kyseessä on mäki ja kalliokin löytyy, mutta en tiedä mistä se karhu siihen tulee. 

Onko siellä joskus ollut karhuja, ihan mahdollista, koska metsääkin löytyi ennen 

vaikka kuinka paljon. Karhumäen ”takaosa” eli entiseltä kaupalta Lempukkaan 

päin oleva alue oli nimeltää Peräkylä! 

 

Toinen usein mainittu vaihtoehto oli nimen johtuminen sukunimestä Karhu. Tätä vaih-

toehtoa pohtivat muun muassa Anneli ja Elina sekä Harri. He tulivat kuitenkin siihen 

tulokseen, että nimen taustalla on todennäköisemmin eläimen nimitys kuin ihmisen ni-

mi. 

 

  IX)  Elina: Joku o varmaa nähny si- joskus karhun tuolla metsissä. En minä tiiä. 

Anneli: En tiiä. Ko en mie tiiä, et tääl ois asunukaa mitekää isommasti mitää Kar-

hu-nimisiä. Ei miu mielestä. 

Elina: Miellän sen kyl vahvasti siihe eläimee. Ei tullu nimittäi mieleekää, et ketää 

Karhu-nimisiä ois ollu. 

Anneli: Tai mie tiiän Karhuja, mut ei miu mielest sillee, että ois niiku et ois sillon 

joskus asunu, ei mitään. 

Elina: Joo e- mut siis niiko et en niiko sukunimee liittäny tätä ollenkaan. Mielsin 

tän enemmä niiko siihe, et on ollu metsä, siel metsäs on ehkä joskus ollu joku kar-

hu. 

Anneli: Sitähä miekii voisin ajatella, että tää se vois se. 

Elina: Joku on ehkä pelotellu jotai sillee, et se on se metsä siellä missä on karhuja. 

Anneli: Joskus kauvan kauvan kauvan sitten on voinu olla joku karhu jossain. 

 

  X)   Harri: Äkkiä sitä vois luulla, et kyl se tulis karhusta että ni karhuja ollu siinä. Kos-

ka tääl on karhuja aikoi- ollu aika paljon. On tietyst Seppo Karhukin, poliisi, kuu-

luisa. Hänen kaimansa on sit taas sit taas totani veturimiehiä, ni et on Karhu-

nimisiä ihmisiä ollu. Mut kyl mie veikkaisi enemmä, et se tulee että siel on ollu 

karhuja et se on. 

 

Myös Sari ehdotti henkilönnimeä paikannimien taustaksi, mutta hieman eri tavalla: 

 

  XI)  Sari: Vai onko tällä alueella asunu joku ruotsalais- joku Björnihä siel on voinu 

asuu ja sit se o suomennettu siitä. En tiiä, mikä lie. 

 

Muutama informantti mainitsi alueella olevan kallion, jonka nimi on Karhukallio. 

 

  16)  [– –] Karhukallio on vain kalliopaljastuma Karhumäellä. En muista, olisiko siinä 

(muodossa?; koossa kylläkin) jotakin karhumaista. 

 



36 
 

  17)  Metsän keskellä laakea toiselta puolen jyrkkä kallio Hosseinlahden ja Lempu-

kan/Karhumäen välissä. Jos nimi on vanha niin voisi kuvitella liittyvän karhun-

metsästykseen. Olen tosin aina ollut sitä mieltä että nimi on hihasta vedetty. 

 

  18)  Karhukallio juontaa ajalle, jolloin koko alue oli muinoisen Ruokolahden liki erä-

korpea, jossa oli karhujakin liikkeellä. Koska siellä oli kallio, missä lasten vaaral-

lista leikkiä, peloteltiin pieniä lapsia karhuilla. Niin ajan kanssa vakiintui nimeksi 

Karhukallio. 

 

Esimerkkien 17 ja 18 vastaukset tuntuvat hieman ristiriitaisilta. Ensimmäisessä infor-

mantti ajattelee nimen voivan liittyä karhunmetsästykseen, mutta on kuitenkin sitä miel-

tä, että se on ”hihasta vedetty”. Jälkimmäisessä taas informantti arvelee, että alueella on 

liikkunut karhuja mutta että nimen Karhukallio tarkoitus on ollut vain pelotella lapset 

pois muuten vaaralliselta kalliolta. 

 Karhukallion kaupunginosassa on siis kallio nimeltä Karhukallio, joka voisi olla 

antanut nimen kaupunginosalle. Toisaalta Nimiarkiston Karhukallio-nimilipussa (1970) 

kerrotaan, että vanhat ihmiset muistivat vielä kalliota kutsutun aiemmin Pahmaskal-

lioksi5 (NA). Voisi siis olla niinkin, että Karhumäki-nimi olisi vanhempi ja kallio olisi 

nimetty uudelleen sen mukaan. Tähän viittaisi myös se, että isojaonkartan rajapyykkien 

nimissä esiintyy Karhumäki mutta ei Karhukallio. 

 Jos paikannimen määriteosa viittaa paikan omistajaan tai käyttäjään, on se tavalli-

sesti genetiivissä. Jos se taas viittaa paikalla olevaan tai havaittuun eläimeen, kasviin tai 

muuhun vastaavaan, on määriteosa yleensä nominatiivissa. (Nissilä 1975: 271; Ainiala 

ym. 2008: 112–113.) Tämän logiikan perusteella Karhukallion ja Karhumäen määrite-

osien tulisi viitata eläimeen, ei ihmiseen. Perinnäisissä paikannimissä tästä säännöstä on 

kuitenkin poikkeuksia, ja ongelmia tuottaa myös Imatralla puhuttava murre. Sen piirtei-

siin nimittäin kuuluu genetiivin tunnuksen -n kato (esim. Kettunen 1940: 220–221; Nis-

silä 1975: 271). Olisi siis mahdollista, että nimien yleiskielistetyt asut olisivatkin Kar-

hunkallio ja Karhunmäki. Esimerkiksi Imatran kaupunginosa Pässiniemen määriteosa 

on 1700- ja 1800-luvun asiakirjoissa merkitty genetiivissä, minkä vuoksi Viljo Nissilä 

(1939: 226) katsoo nimen voivan johtua vanhasta jääskeläisestä sukunimestä Päs-

si(nen). Eläinten nimitykset ovat tyypillisiä karjalaisia sukunimiä (esim. Nissilä 1975: 

130–133), joten senkin kannalta olisi mahdollista, että Karhukallio ja Karhumäki olisi-

vat saaneet nimensä henkilönnimen mukaan. 

                                                           
 

5 Pahmas on tarkoittanut Imatran alueella puhuttavassa murteessa ’myllyn survinruuhta’ (SMSA). Tun-
tuu kuitenkin hieman oudolta ajatukselta, että metsän keskellä oleva kallio olisi nimetty myllyn osan 
mukaan. Isojaonkartassa (1834–1838) esiintyy nimi Pahmistonkallionmaa, mutta sanaa pahmisto ei 
löydy Suomen murteiden sana-arkistosta. 
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 Joitakin tietoja Karhu-nimien käytöstä genetiivimuotoisina on. Kun olin esittele-

mässä tutkimustani Imatran seudun sukututkijoille, eräs yleisön edustaja kertoi 1920-

luvulla syntyneen isänsä puhuneen aina Karhunmäestä. Facebookin Oli kerran Tainion-

koski -ryhmässä taas eräs vanha karhumäkeläinen muisteli, että viime sotien jälkeen oli 

jonkin aikaa käytetty genetiivimuotoista nimeä. Syyksi hän arveli halua erottaa Imatran 

Karhumäki jatkosodan samannimisestä taistelupaikasta. 

 Kirkonkirjoissa (vanhimmat 1730-luvulta) ei kuitenkaan ole tietoja kenestäkään 

Siitolan kylässä asuneesta Karhu-nimisestä ajalta ennen isojakoa (HisKi). Isojaon ai-

kaan Karhumäen alue on ollut asumatonta, ja vaikuttaisi siltä, että Karhukallion ja Kar-

humäen ensimmäiset asukkaat olivat Enso-Gutzeitin työväkeä, jotka muuttivat alueelle 

viime sotien jälkeen. 

 Todennäköisin vaihtoehto näyttäisi siis olevan, että nimet johtuvat eläimen nimi-

tyksestä. Luultavasti paikalla on tavattu karhuja. Eero Kiviniemen laskelmien mukaan 

karhu tai kontio on Suomen paikannimien määriteosissa toiseksi yleisin luonnoneläimen 

nimitys. Koska karhu on ollut merkittävä eläin jo kokonsakin puolesta, sen kohtaami-

nen, kaataminen tai tekemät tuhot lienevät helposti antaneet syyn paikan nimeämiseen. 

Myös karhun pesiminen tietyllä paikalla voi olla nimen taustalla. (Kiviniemi 1990: 136–

139.) 

 

5.5 Ukonniemi 

 

 

 

Kartta 13. Ukonniemi peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 
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Ukonniemi on niemi tutkimusalueen itäosassa. Lisäksi Ukonniemi-nimeä käytetään 

matkailu- ja vapaa-aikakeskuksesta, jota on erityisesti viime vuosina rakennettu Sai-

maan rannalle Ukonniemen läheisyyteen. Ukonniemessä on myös aikanaan ollut suosit-

tu tanssilava. Virallisesti alue kuuluu Saimaanrannan kaupunginosaan. En kuitenkaan 

muista koskaan kuulleeni imatralaisten käyttävän nimeä Saimaanranta, eikä nimeä löy-

dy peruskartasta. Alueella on myös Ukonniemi-niminen talo, joka lienee saanut nimensä 

läheiseltä niemeltä. Vanhoissa kartoissa, vielä vuoden 1970 yleiskartassakin, Ukonnie-

meksi on merkitty niemi, jossa sijaitsee nykyisin Imatran kylpylä. Kaksi näin lähekkäis-

tä samannimistä niemeä selittynee sillä, että eteläisempi, ainoa nykykarttoihin merkitty 

niemi kuului Joutsenon pitäjään siihen asti, kunnes Imatran kauppala perustettiin vuon-

na 1948. Kartassa 14 näkyy pohjoisempi Ukonniemi sekä Joutsenon ja Ruokolahden 

tuolloinen raja. Nykykarttoihin pohjoisemmalle niemelle ei ole merkitty mitään nimeä. 

 

 

 

Kartta 14. Ukonniemi vuoden 1918 taloudellisessa kartassa (Vanhat kartat). 

 

 Nimiarkiston Imatran kokoelmassa on yksi Ukonniemi-nimilippu, mutta se viittaa 

kolmanteen, Immalanjärven rannalla sijaitsevaan Ukonniemeen. Saimaanrannan Ukon-

niemien välillä on uimaranta ja vuonna 1939 valmistunut Hostel Ukonlinna (Talka 

1997b: 218). Epävirallista nimeä Ukoska voidaan käyttää sekä Ukonniemestä että 

Ukonlinnasta ja uimarannasta. Suurin osa haastattelemistani informanteista sanoi käyt-

tävänsä Ukonlinna- tai Ukoska-nimeä sekä Hostel Ukonlinnasta että sen lähiympäristös-

tä, johon uimarantakin kuuluu. Ukonniemi tuntui olevan informanttien vähiten käyttämä 

nimi. Moni sanoi sen viittaavan vain hieman syrjässä olevaan niemeen eli nykykarttoi-

hin merkittyyn Ukonniemeen. 
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 Usealle informantille Ukonniemi toi mieleen suomalaisen kansanuskon jumalan 

Ukon. Niemen arveltiin olleen jonkinlainen riittipaikka. Monissa vastauksissa mainittiin 

myös Ukonniemien läheltä Lammassaaresta löytyneet kivikautiset asuinpaikat. 

 

XII) Riina: Mie ajattelen, jos se ois Ukko-ylijumala ja siel ois ollu jotain pakanallisia 

menoja ehkä siel rannassa suor- suoritettu joskus. 

  

19) Vanha uhripaikka Ukko-ylijumalalle. 

 

20) Alueella sijaitsevista kivikautisista asuinpaikoista tulee mieleen että kyseessä olisi 

esihistoriallinen seita- tai muu palvontapaikka, tai muu silloin merkittävä usko-

muskohde joka sitten historiallisena aikana nimetty perimätiedon mukaan. 

 

21) Tulee mieleen pakanauskonnon Ukko-ylijumala... paikkaa vastapäätä Lammassaa-

restahan on löytynyt kivikautisia asuinpaikkoja. 

 

Nimen arveltiin myös liittyvän ukkoseen joko niin, että paikalle on näkynyt ukkonen tai 

että sinne on iskenyt ukkonen: 

 

 XIII) Elina: Mut voisko se ukko viitata ukkoseen? 

Anneli: No mie äske meinasin jo ehdottaa, mut en mie tiiä, oisko siel sit voinu olla 

jotekii otolline paikka ukkoselle. Se on korkee harju siinä, jyrkkä siinä se. 

Elina: Nii sitä mie ajatteli, et vai oisko sinne voinu näkyy ukkone jotenkii tai siis 

iskee jotenkii siis sillee. Koska miulle ei tuu mielee, et siel ois joku ukko asunu 

siellä sillee niiko. Se ei ois niiko semmone, en muista koskaa kuulleeni mitää 

semmosta tarinaa, et siel ois joku ollu. 

[– –] 

Elina: Nii mut et miu mielest se ois niiko sillee tavallaa sillee parempi ja sillee nii-

ko kollektiivisempi. Mie voisi kuvitella semmosen, et se ois niiku vakiintu- hel-

pommi vakiintunu sillee yleiseen käyttöön, jos se liittyis tämmösee sääilmiöön. Et 

se ois niiko ukkoseen liittyvä. ((epäselvää)) Siin on ne vedet, et jos veden vesistös-

sä näkyy ukkone. 

 

22) Korkeuseroiltaan sen verran vaihtelevaa, että kuvittelen ukkosella olleen osuma-

herkkää aluetta. 

 

23)  Siellä näkyy ukkonen hyvin. 

 

Muissa selityksissä jonkun ukon arveltiin asuneen paikalla tai omistaneen sen 

(esimerkki XIV) tai paikan muistuttavan ukkoa (esimerkki 24). Yksi informantti ehdotti 

nimen kuvaavan niemen kokoa (esimerkki 25), ja toisen mukaan Ukko-nimet kuvaavat 

ensimmäisiä asuinpaikkoja (esimerkki 26). 

 

XIV) Tuomas: Mie oon huomannu, et mie en menny niin kauvas mytologiaan, et mun 

mielest se on enemmä tuhatkaheksansataaluvulla ollu joku – – 

Riina: Joku tälläne suurmaanomistaja. 

Tuomas: Mansikan ukko! ((naurua)) 

Riina: Paikallinen suuruus. 

H: Niiku äijä, ukko, täntyyppine nimi- nimitys? 

Tuomas: Nii nimenomaan nii siis nimenomaan vanha u- siis kaikki tietää ku puhu-

taa ukosta et se on se et se Mansikan ukko. 
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24) Voi olla vanha sana. En keksi, miten ja mistä (Saimaalta päin kuitenkin?) Ukko on 

nähty. Lienee joka tapauksessa niin vanha sana, ettei sen ukko tarkoita vain mies-

puolista paikalla elänyttä/kulkenutta. 

 

25) ukko, iso- niemi 

 

26) Ukko-paikannimet vanhoja, kuvaavat ”ensimmäisiä” asuinpaikkoja, eränkäynti-

alueita. 

 

Esimerkissä 24 vastaaja tarkoittaa luultavasti jonkinlaista antropomorfista kalliota eli 

kalliota, jonka pinnassa näyttää olevan ihmiskasvot. Tunnetuimpia näistä lienee Ristii-

nan Astuvansalmessa sijaitseva Astuvan ukko. 

Ukonniemien läheltä löytyneet kivikautiset asuinpaikat eivät luultavasti ainakaan 

suoraan liity niemien nimiin, koska kivikaudella nykyisen Imatran alueella ei ilmeisesti 

vielä puhuttu suomensukuisia kieliä (esim. Häkkinen 2014). Sekä suomalaiset että saa-

melaiset ovat palvoneet pyhiä kallioita ja kiviä. Yleensä kuitenkin nämä kalliot ja kivet 

ovat olleet jollain lailla poikkeavia, esimerkiksi edellä mainittuja antropomorfisia kal-

lioita. (Pulkkinen 2014: 121–122.) Saimaanrannan Ukonniemien suhteen ei ole tietoja 

tällaisista kallioista tai kivistä. Agraariaikana säidenjumala Ukon palvontaan liittyvät 

riitit puolestaan suoritettiin ilmeisesti asutuksen ja viljelysten läheisyydessä, ei keskellä 

metsää (Pulkkinen 2014: 100–104). 

Imatralla puhuttavassa murteessa ukko on tarkoittanut ’(vanhan) miehen’ lisäksi 

’isoisää’, ’isää’ ja ’aviomiestä’ (SMSA). Ukonniemi voisi siis olla samanlainen kuin 

esimerkiksi Vaarinniemi-nimet, jotka yleensä kertonevat isoisän asuinpaikasta. Vuoden 

1852 pitäjänkarttaan pohjoisempi Ukonniemi on merkitty, mutta sen tai myöhempien-

kään karttojen mukaan niemessä ei ole ollut asutusta. Ukonniemien metsäiset kalliot 

eivät vaikutakaan erityisen hyviltä isoisien tai muiden ukkojen asuinpaikoilta, varsin-

kaan kun muu asutus oli keskittynyt useamman kilometrin päähän Vuoksen varteen. 

Pohjoisempi Ukonniemi on Imatran alueen suurin Saimaan niemi. Ukko-nimet 

voivat kertoa paikan suuresta koosta, mutta usein niiden lähellä esiintyy vastakohta-

niminä esimerkiksi Akka- tai Ämmä-nimiä (Nissilä 1975: 114–116; Mallat 2007: 165–

166). Imatran Ukonniemien lähellä tällaisia ei näytä ainakaan 1800-luvun puolivälin 

jälkeen olleen. 

Pidän Saimaanrannan Ukonniemien nimien johtumista ukkosesta uskottavimpana 

vaihtoehtona. Molemmilla niemillä on korkeaa kalliota, johon salama on voinut iskeä 

useastikin. Kun olin esittelemässä tutkimustani Imatran seudun sukututkijoille, eräs 

mies kertoi kuulleensa, että entisaikaan ukkonen jäi usein jopa tuntikausiksi myllää-

mään Vuoksen ja Tiurunvirran välille. Jälkimmäinen ei ole minulle tuttu eikä nykykart-
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toihin merkitty nimi, mutta eteläisemmän Ukonniemen viereinen niemi on Tiuruniemi. 

Tiurunvirta on siis luultavasti Saimaan osa näiden niemien lähellä. Tällöin ukkonen 

olisi pyörinyt muun muassa Ukonniemien päällä. 

 

5.6 Paperharju 

 

 

 

Kartta 15. Paperharjuntie punaisella vahvistettuna peruskartassa (karttapohja: Maan-

mittauslaitos 2015). 

 

Paperharjuntie on noin 2,5 kilometriä pitkä katu, joka lähtee Karhumäeltä ja päättyy 

Mustalammelle. Kadunnimi esiintyy Imatran kauppalan yleiskaavassa vuodelta 1953 

(Sokura 2015). Paperharjuntien varrella ja ympäristössä on omakotitaloja, joista osan 

seinät ovat aivan tien reunassa niin, että kevyen liikenteen väylää ei ole voitu rakentaa. 

Onkin selvää, että aluetta ei ole rakennettu asemakaavan mukaan. 
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 Paperharjuntie kulkee alueella, joka on aiemmin kuulunut Ahvosen suvun omis-

tamaan Paper(i)harju-nimiseen tilaan. Tila oli vuonna 1898 lohkottu Suur-Arposen ti-

lasta. Sittemmin Paper(i)harju-tilaa on lohkottu ja siitä on myyty palstoja 1900-luvun 

kuluessa, mutta ainakin vielä vuonna 1950 on Paperharju-niminen tila ollut olemassa. 

Ensimmäisissä maarekisterimerkinnöissä tilan nimi on merkitty i:llisenä Paperiharju 

mutta vuodesta 1934 lähtien Paperharju. (Imatran kauppala.) Suuri osa Paperharjuntietä 

kulkee Ensimmäisen Salpauselän reunamuodostumaa, hiekkaista harjannetta, pitkin 

(Remes – Tervo – Nenonen 2013: 10). Paperharju-nimeä ei kuitenkaan ole karttoihin 

merkitty. Myöskään kukaan haastatelluista ei muistanut käytetyn pelkkää Paperharju-

nimeä, eikä sille ole nimilippua Nimiarkistossa. Isojaonkartassa (1834–1838) harjun 

kohdalle on merkitty nimet Hjekkapohjanmaa ja Hjekapohjanmäki. 

 Kaikki informantit liittivät nimen paperiin ja sitä kautta Tainionkoskella sijainnei-

siin paperitehtaisiin. Oli kuitenkin erilaisia ehdotuksia siitä, miten nimi tehtaisiin liittyi-

si. Jotkut arvelivat paikkaa tehdastyöläisten asuinalueeksi: 

  

 XV) Kati: Tota, voisko se olla peruja, et siel ois papermiehii paljo ollu tö- niiko asunu? 

Harri: Sehä on rakennettu kans sillee huiskis haiskis, et kyl se o todenäkösesti työ-

läiset tehdas- tehdastyöntekijät on rakentanu ne sinne ne, mut et et mis vaihees se 

sinne on tullu. 

Sari: Nii ja onko se saanu justiisa sitte tän niiko nimen sit niist työläisistä? 

Kati: Paperityötekijöitten asuinaluetta ja sitä varte se o. 

 

 27)  Paperitehtaan työläisille rakentunut asuinalue harjun päällä ja rinteillä? 

 

Toiset ajattelivat tehtaan näkyneen Paperharjuntieltä: 

 

 28)  Näkyikö harjulta paperitehdas? 

 

Paperharjuntietä pitkin ehdotettiin kuljetun tehtaalle (esimerkit XVI ja 29) tai kuljetetun 

paperia (esimerkki XVII): 

 

 XVI) Anneli: Mie sanosin, et se on tuota nehä on paperitehtaita mitä oli tuolla ja ne meni 

sinne ja tää tie meni täs harjulla, ni se on tonne tehtaille menevä tie ja se on siitä 

saanu nimesä. 

 

 29)  Paperharju kun on harjumuodostelma ja harjulla kulkeva tie vei Tainionkoskella 

sijaitsevalle vanhalle Tornatorin paperitehtaalle ryhtyivät tietä pitkin kulkevat kut-

sumaan sitä paperharjun tieksi. 

 

 XVII) Tuomas: Onks sielt kuljetettu paperia? ((naurua)) Onks siel kuljetettu paperia siis, 

mut ku mistä minne? 
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Paikalta ajateltiin myös kaadetun puita paperin valmistusta varten: 

 

 XVI) Tiia: Mie epäile, et siel vois olla ollu niin paljo jotain metsää tai jotain tommosta, 

et se on sielt niiku jotenkin tullu. 

 

Lisäksi osa informanteista vain totesi yleisesti nimen liittyvän paperiteollisuuteen. 

 Tornatorin paperitehdas käynnistettiin vuonna 1897 (Österlund 1997: 93). Tuol-

loin Paperharjulla ei kuitenkaan vielä ollut asutusta, joten vuonna 1898 perustettu Pa-

per(i)harjun tila ei ole voinut saada nimeään siellä asuvien paperityöntekijöiden mu-

kaan. Myöskään tehtaalle kulkeminen Paperharjun kautta tuolloin ei tunnu uskottavalta, 

tehtaille pääsi helpommin rantatietä pitkin. Ainoiksi mahdollisiksi informanttien seli-

tyksistä jäävät tehtaiden näkyminen harjulta ja puiden kaataminen sieltä paperinvalmis-

tusta varten. Paperia tosin tehtiin aluksi Tornatorin lankarullatehtaan jätepuusta (mp.), 

joten puita kaadettiin ensisijaisesti lankarullien, ei paperin, valmistusta varten. Ei vaiku-

ta myöskään siltä, että tilan ensimmäinen isäntä olisi jollain lailla ollut kytköksissä Tor-

natorin tehtaisiin. Hän oli Jääskestä muuttanut renki, joka meni naimisiin Arposen tyttä-

ren kanssa (HisKi). Tämä avioliitto oli varmasti syynä uuden tilan perustamiselle, oli-

han se lohkottu juuri Suur-Arposen tilasta. 

 Paper(i)-alkuisia nimiä on Nimiarkiston kokoelmissa melko paljon. Joissain nimi-

lipuissa nimenselityksenä on paikan sijainti paperitehtaan lähellä tai puiden kaataminen 

alueelta paperin valmistusta varten. Viipurin läänin Pyhäjärvellä sijaitsevan Paperikan-

kaan nimen kerrotaan johtuvan paikan tasaisuudesta. Pelkosenniemellä taas Paperikum-

pu-nimeä on pidetty ”tekaistuna” eli ilmeisesti kartantekijän keksimänä. Nuijamaalla on 

(ollut) vanha kantatila nimeltä Papharju. Nimilipun mukaan tilan perustamista ei muis-

teta, eikä nimeämisperustekaan ilmeisesti ole selvillä. Asukkaiden sukunimi on nimes-

tysajankohtana 1950-luvulla ollut Sipiläinen. (NA.) Nimen määriteosa ei välttämättä ole 

sama kuin Imatran Paperharjussa, mutta se on mielenkiintoinen paralleeli, kun väli-

matkaakin on linnuntietä vain kolmisenkymmentä kilometriä. 

 Suomen murteiden sana-arkistostakaan ei löydy appellatiiville paperi mitään sel-

laista merkitystä, mikä auttaisi yrityksessä selvittää Paperharjun nimeämisperustetta. 

Epäselväksi siis jää, miksi tila sai tällaisen nimen. Oliko paikannimi jo ennestään Pa-

perharju, vai tahtoiko Ahvonen viitata nimellä seudulla alkavaan paperiteollisuuteen? 
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5.7 Asemäki ~ Asomäki 

 

 

 

Kartta 16. Asemäentie punaisella vahvistettuna peruskartassa (karttapohja: Maanmit-

tauslaitos 2015). 

 

Asemäki ~ Asomäki on mäki tutkimusalueen eteläosassa. Aiemmin nimiä Asemäki ja 

Asomäki on käytetty mäellä sijaitsevasta asuinalueesta, ja Asemäki on ollut alueella si-

jainneen rautatieaseman nimenä. Nykyisin karttoihin on merkitty vain kadunnimi Ase-

mäentie, joka aiemmin oli muodossa Asomäentie. Isojaon jälkeen Asemäki kuului Man-

sikan tilaan (Isojaonkartta 1834–1838). Vuoden 1918 taloudelliseen karttaan ei ole mer-

kitty asutusta Asemäen alueelle, mutta koska vuonna 1902 Imatran Työväenyhdistys on 

ostanut sieltä Kuusenkorva-nimisen tilan rakennuksineen (Talka 1997: 219), jotain asu-

tusta on täytynyt alueella ainakin 1800-luvun lopulla olla. Työväenyhdistyksen uusi 

toimitila valmistui vuonna 1909 (mp.). Ilmeisesti taajempi asutus syntyi kuitenkin vasta 

1930-luvulla, jolloin Tainionkosken työväenyhdyskunta laajeni kohti reuna-alueitaan 

(Jokiniemi-Talvisto 1997: 76). 

Alueen nimi lienee Imatran kiistellyimpiä. Toisten mielestä Asemäki on oikea 

vaihtoehto, toisten mielestä Asomäki. Vuosien 1834–1838 isojaonkartan liitteessä esiin-

tyy kaksi kertaa nimi Asinmäenmaa ja kerran nimet Asenmäenmaa ja Asumäkiaho. 

Kaikki nämä viittaavat samaan paikkaan. Noin sata vuotta myöhemmin vuoden 1945 

pitäjänkartassa nimi Asemäki on merkitty siihen kohtaan, missä kartoissa tavallisesti 

lukee Tuulikallio. Nykyisin Asemäen alue kuuluu Tuulikallion kaupunginosaan. Rauta-
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tieaseman nimi puolestaan oli Asemäki vuosina 1934–1949, minkä jälkeen se muutettiin 

Tainionkoskeksi (Iltanen 2009: 322). Nykyisin tätä asemaa ei enää ole olemassa, sen on 

korvannut hieman idempänä sijaitseva Imatran keskusasema. 

Vaikuttaa siltä, että Asomäentie olisi Imatran kauppalan vuonna 1953 valmistu-

nutta yleiskaavaa varten suunniteltu nimi. Eräs Asemäellä syntynyt mies lähetti minulle 

taannoin sähköpostia ja kertoi, miksi pitää Asemäkeä paikan oikeana nimeä. Hän muisti 

kirjailija ja kansakoulunopettaja Hilja Valtosen ehdottaneen Asomäentie-nimeä. Infor-

mantin mukaan tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän kuuli puhuttavan Asomäestä, hä-

nen kotitalonsa osoite oli aina ollut Asemäki, Tainionkoski. Hilja Valtonen kuului Imat-

ran kauppalan 1940-luvulla toimineeseen nimitoimikuntaan, mutta sellaisia asiakirjoja, 

joista kaavanimien nimenantoperusteet kävisivät ilmi, ei kaupunginarkistosta löydy. 

Kadunnimi Asomäentie on muutettu Asemäentieksi 1990-luvulla. Noin 200 metrin 

matka kadun itäpäässä on yhä vanhan asemakaavan mukainen ja nimeltään Asomäentie. 

Tällä pätkällä on kuitenkin vain yksi vanha asuinrakennus, jossa ei asu ketään. Kenen-

kään osoite ei siis ole Asomäentie. Kun alueen asemakaava uusitaan, myös tämän tien-

pätkän nimi muutetaan Asemäntieksi. Kadunnimen muutos on lähtenyt kuntalaisen kaa-

voitusaloitteesta vuonna 1987. Vuosina 1992–1993 toimi kaupunginhallituksen perus-

tama nimiraati, joka antoi ehdotuksensa kaavanimistä – mukaan lukien Asemäentie ~ 

Asomäentie – kaupunginhallitukselle. Kaavoitusaloitetta tai nimiraadin ehdotusta kysei-

sestä nimestä ei kaupunginarkistosta löydy. (Sokura 2015.) 

Nimiarkistossa on Asomäki-nimilippu vuodelta 1970 mutta ei Asemäki-lippua. 

Syynä voi olla se, että alueella on nimestetty 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin kaavanimi 

Asomäentie oli käytössä. Asomäki-lipussa ei myöskään mainita rinnakkaisnimiä tai 

-muotoja, joten nimiopas ei näytä tunteneen Asemäki-nimeä. (NA.) On tosin mahdollis-

ta, että nimestäjä ei ole kysynyt rinnakkaisnimistä tai -muodoista ja nimioppaalle ei ole 

tullut mieleen niitä mainita. 

Tutkin Imatran paikannimien tuntemista ja käyttöä käsittelevässä kandidaatintut-

kielmassani muun muassa nimeä Asomäki. Informanteista lähes kolme neljäsosaa il-

moitti tuntevansa nimen ja reilu kolmannes kertoi käyttävänsä sitä. Moni sanoi kuiten-

kin käyttävänsä Asomäen sijaan Asemäki-nimeä. Asomäki-nimen tunteminen oli selvästi 

sidoksissa vastaajan ikään. Nuorimmista vastaajista (vuosina 1980–2000 syntyneet) 

nimen tunsi noin 40 prosenttia, kun vanhimmista vastaajista (vuosina 1930–1959 synty-

neet) sen tunsi yli 90 prosenttia. Nimen raportoitu käyttö noudattelee samaa linjaa. (Tel-

la 2014: 8, 16.) 
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Tätä tutkimusta varten haastattelemistani informanteista lähes kaikki kertoivat 

käyttävänsä Asomäki-nimeä. Syynä on todennäköisesti informanttien ikä. Valtaosa heis-

tä on syntynyt aikana, jona paikka tunnettiin Asomäkenä ja kadunnimi oli Asomäentie. 

Moni mainitsikin jo lapsena oppineensa nimen Asomäki. Nuorimmalla informantilla, 

Tiialla, ei ollut mielipidettä asiasta, koska hänellä ei ollut ollut tarvetta käyttää kyseises-

tä paikasta mitään nimeä. Nimi Asemäki oli kuitenkin kaikille tuttu, ja moni tiesi kadun-

nimen olevan nykyisin Asemäentie. 

Haastatteluissa kysyin erikseen kummankin nimen nimeämisperusteesta. Verkko-

kyselyssä nimet olivat samassa kohdassa, ja osa vastaajista kirjoitti tulkintansa vain toi-

sesta. Nimi Asemäki liitettiin yleensä kansalaissotaan tai toiseen maailmansotaan. Mäel-

lä arveltiin olleen asekätkö tai niiden huolto- tai säilytyspaikka: 

  

 XIX) Elina: Aseista. Aseitten kätkemisestä. Taas semmone tarina, jonka olen kuullu, ni 

semmone ase- aseitten kätköpaikka joku siellä ehkä ollu ja sit se niiku sillee ehkä. 

Anneli: Nii vois hyvinkii olla siinä rinteessä jotai kellareita mis on ollu pimeetä ta-

varaa. ((naurua)) 

 

 28) Olen mieltänyt tämän tulevan kauempaa historiasta kenties aseiden huolto- tai 

säilytyspaikkana. 

 

Ehdotettiin myös, että paikalla olisi taisteltu tai siellä olisi ollut tykistöasema, vartio-

paikka tai varuskunta: 

 

 XX) Maarit: Heti tulee mielee, et siel on sattunu jotai. 

 Heidi: Taisteluita. 

Maarit: Nii et jotai tuota on ammuttu tai. Ei siel mitää kuitekaa asetehdasta täm-

möstä oo miust ollu. Et varmaa liittyy johokii taisteluihi tai ampumisii. 

 

 XXI) Tuomas: Siel on voinu olla asevarikko. Vähä myöhemmis sodis siel on voinu olla, 

jos se on kunnon mäki, tykistö- tykistö- tota asema. 

 

 29) Oma käsitykseni on nimityksestä Asemäki, koska muinaisina aikoina ennen nykyi-

sen puuston kasvua siitä oli hyvät näkymät ympäristöön ja asein aluetta puolusta-

neet asettuivat mäelle sitten aseiden kanssa vartioon. 

 

 30) Ollut asekätkö tai varuskunta 

 

Useampi verkkokyselyn vastaaja muisti Imatran paikallishistoriaa käsittelevissä teoksis-

sakin mainitun teorian mäelle haudatuista venäläisistä sotilaista: 

 

 31) Paikalla sijaitsi Imatralla 1700-luvulla venäläinen sotilaskirkko ja -hautausmaa. 

Vainajat haudattiin usein miekan eli aseensa kanssa. Kun sitten myöhemmin pai-

kalle rakennettiin muita rakennuksia, löytyi näitä aseita perustusten kaivun yhtey-

dessä. Asiasta tietoa Kanta-Imatra seuran julkaisuissa. 

 

 32) Asemäeltä löytynyt miekkoja tms. aseita, olikohan paikalle haudattu sotilaita. 

 



47 
 

Yksi informantti ehdotti nimen Asemäki syntyneen appellatiivin asemamäki pohjalta 

(esimerkki 33), ja Sarille tuli mieleen, että nimi voisi liittyä läheiseen Mustalaismäkeen. 

 

 33) [– –] Miksi se sitten on vääntynyt Asemäki-muotoon, voisi liittyä vaikka siihen 

että Tainionkosken asema oli Asomäellä - olisiko asemamäki lyhentynyt Asemäki-

muotoon? Imatralaiset tykkäävät lyhennellä sanoja, esim. kanta-asukkaat eivät sa-

no Imatra vaan Imara. 

 

 XXII) Sari: En tiiä, ku se kuitekii sit se Asemäki ni sitte ku se laskeutuu alas ja alkaa 

Mustalaismäki, et onks siin ollu jotai historiaa sitte heiän niiko välillä siitä, et siit 

on saanu sitte. 

 

Koska rautatieaseman nimi oli jo 1930-luvulla Asemäki, nimi ei voi johtua toisen 

maailmansodan ajalta. Nimi ei myöskään ole voinut lyhentyä asemamäestä, koska Ase-

mäki oli kyseisen aseman ensimmäinen nimi. Jos nimi tulisi asekätköistä, sen olisi pitä-

nyt syntyä myöhemmin kansanperinteen vuoksi, koska kätkö ei pysy salaisena, jos 

paikkaa nimitetään Asemäeksi. 

Jos isojaonkartan (1834–1838) Asenmäenmaa ei ole toisen tavun vokaalin suhteen 

virheellinen, nimi ei voi johtua vuoden 1918 kansalaissodan tapahtumistakaan. Virheel-

linen nimen täytyy joka tapauksessa olla, jos määriteosassa esiintyy sana ase, koska sen 

genetiivimuoto olisi aseen. Jos oikea muoto olisi Asemäenmaa, se sopisi yksiin sekä 

nykyisen muodon että Asumäkiahon kanssa. Appellatiivin asu yksi merkitys on nimit-

täin Imatran alueen murteessa ollut sama kuin appellatiivin ase eli ’ase, työkalu’ (SMS 

s.v. ase, asu). 

Esimerkeissä 31 ja 32 mainitun teorian mukaan Asemäeltä olisi löydetty haudattu-

ja miekkoja. Totta on, että 1800-luvun alussa Siitolan Pässiniemessä oli venäläissotilai-

den kasarmi (Heitto 1973: 25; Syrjö 1976: 93). Kasarmin kirkko ja hautausmaa sijaitsi-

vat Asemäellä. Kasarmit hylättiin 1810-luvulla, ja sekä kasarmirakennukset että kirkko 

huutokaupattiin ja purettiin 1820-luvulla. Asemäen uskotaan saaneen nimensä siitä, että 

myöhemmin hautausmaan päälle rakennettaessa haudoista löytyi miekkoja, jotka oli 

haudattu sotilaiden kanssa. (Heitto 1973: 25–26.) 

Jos nimi Asemäki oli käytössä jo 1830-luvulla, nimen johtuminen hautalöydöistä 

tuntuu epätodennäköiseltä. Olisiko hautausmaan päälle alettu rakentaa jo noin kymme-

nen vuoden kuluttua kirkon purkamisesta? Kyseessähän ei ollut mikään merkitsemätön 

joukkohauta vaan ortodoksisen kirkon hautausmaa, jonka paikkakuntalaiset varmasti 

muistivat. Isojaonkarttaan (1834–1838) ei edes ole merkitty asutusta tälle alueelle. Luu-

lisi myös, että hautojen mukaan annettu nimi olisi ennemmin esimerkiksi Luumäki tai 

Kalmamäki – tai Miekkamäki, jos haudoista tosiaan löytyi miekkoja. En ole löytänyt 
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hautalöydöistä muuta lähdettä kuin paikallishistorioitsija Kalevi Heiton kirjoituksen 

(1973) Kanta-Imatra-seuran julkaisussa. Koska Heitto ei ilmoita tarkemmin omia lähtei-

tään, on vaikea sanoa, kuinka varmaa on, että Asemäeltä on löytynyt miekkoja. Lap-

peenrannan Huhtiniemen joukkohaudan ruumiiden on todettu olevan 1800-luvun soti-

laita. Haudoista on löytynyt ortodoksiristejä, mikä viittaisi venäläisiin, mutta miekkoja 

ei mainita. (Muinaisjäännösrekisteri.) 

Asomäki-nimen taustaksi ehdotettiin joitakin kertoja henkilön- tai talonnimeä Aso 

(esimerkit XXIII, 34k ja 35). Lisäksi Tuomas pohti nimen liittymistä sanoihin asunto ja 

asua (esimerkki XXIV). 

 

 XXIII) Anneli: Mut semmoneki tarinaha on, et sen siin ois asunu joku Aso-niminen. Mut 

sitä ei vissiin oo kauheen vahvistettu sitä juttuukaa. En tiiä. Et se on ristiriitatilanne 

aina vaan. 

 

 34k) Viisaat nimesivät paikan vuosia sitten Asemäeksi. Vuoksessa myös Asonlahti 

niminen paikka. Oikea nimi varmaankin Asomäki. Saanut nimensä Ason suvun 

mukaan. 

 

 35) Olen kuullut, että täällä olisi ollut Aso-niminen tila, vai oliko isännän nimi Aso.  

  [– –] 

 

 XXIV)Tuomas: Jos mie oisin tarpeeks kauvan niin toistellu sitä sanaa niin ku aso, ni 

melkein tulee niinku siis asema tai asemapaikka niinku asuntomerkityksessä, et se 

ois, oisin voinu vääntää sen jopa sinne et se on niiku jollai taval niinku asuntoon 

liittyvä tai jotekii niinku siellä. Siis et joku asuu siellä. Tuntuu oudolta mutta 

((naurua)) 

 

Myös paikallishistoriaa tutkinut Raili Abe (2009) esittää Uutisvuoksi-lehteen kir-

joittamassaan jutussa nimen Asomäki perustuvan sukunimeen Aso ja olevan paikan van-

hempi nimi. Hän uskoo Asomäen olevan samaa nimirypästä kuin Asonlahti ja Asonkor-

va, jotka Viljo Nissilä mainitsee väitöskirjassaan. Kyseiset paikat ovat sijainneet Vuok-

sen itärannalla, suunnilleen samalla kohdalla kuin Asemäki, joka siis sijaitsee länsipuo-

lella mutta ei aivan rannassa. Nissilän mukaan Asonlahti ja Asonkorva johtuvat paikalla 

1500-luvulla sijainneesta Ason talosta. (Nissilä 1939: 391.) Muualla en ole näihin ni-

miin törmännyt. 

Kun Hilja Valtonen 1940-luvulla nimitoimikuntaan kuuluessaan pohti kaa-

vanimiä, hän ehkä tutki Nissilän väitöskirjaa. Imatralla kerrotaan, että hän kävi ainakin 

haastattelemassa paikkakuntalaisia. Ehkä hän siis tunsi nimet Asonkorva ja Asonlahti ja 

nimesi tien Asomäentieksi niiden mukaan. On toki mahdollista, että joku tuolloin muisti 

mäen nimen ennen olleen Aso(n)mäki ja Valtonen halusi palauttaa tämän vanhan nimen. 

Tätä muotoa ei kuitenkaan ole ainakaan isojaonkartassa (1834–1834). 
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Edellä mainitun Aben lehtijutun jälkeen Uutisvuoksessa julkaistiin mikkeliläisen 

Matti Asomäen mielipidekirjoitus. Asomäen (2009) mukaan hänen sukunimensä on 

valittu toisen maailmansodan jälkeen Suomalaisuuden liiton sukunimikirjasta, eikä sillä 

ole mitään tekemistä Imatran Asomäen kanssa. Ehkä kirja oli Valtosellekin tuttu ja hän 

löysikin Asomäen sieltä. 

Haastatteluissa ja verkkokyselyssä kommentoitiin myös nimen muuttumista Ase-

mäestä Asomäeksi ja takaisin: 

 

 XXV) Elina: Olen kuullut tarinan, että se oikeesti ois Asemäki, mutta se on poliittisesti 

epäkorrekti, ni se on muutettu Asomäeksi. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta näin 

näin olen kuullut. 

 

 XXVI)Harri: Se on Asemäki ja se- sotien jälkeen joutuivat vaihtamaan sen Asomäeks. Et 

tämmönen meillä on kulkenu totena kerrottuna asiana. Että se on sotien jälkeen ja 

se oli katkera pala ketkä asu siellä, Ahtiaisetha siellä asu niiko Asemäellä, niille se 

oli kauhean katkera pala ku se vaihettii ni se Asomäeksi. 

 

 36) Asomäki on oikeasti asemäki, mutta kun oli se 39-45 sota ja korvaukset, jolloin 

nimi muuttui Asoksi, nykyään palautettu. 

 

 37k) Alunperin se on ollut Asemäki, josta muuttunut helpommin lausuttavaan muotoon. 

[– –] 

 

 38k) Asemäki: nimen väitetään tulevan I maailmansotaan liittyvistä tapahtumista. Ky-

seessä saattaa tosin olla perinteen vääristymä: Aso(n)mäki voi hyvinkin olla alku-

peräinen nimi. 

 

Moni arvelee Asemäki-nimestä luovutun sen takia, ettei Neuvostoliittoa haluttu 

toisen maailmansodan jälkeen ärsyttää sotimiseen viittaavalla nimellä, ja että vanha 

nimi otettiin jälleen käyttöön Neuvostoliiton hajottua. Pidän kuitenkin mahdollisena, 

että ensimmäisessä nimenmuutoksessa ajateltiin pikemminkin sodan kokeneita suoma-

laisia kuin naapurimaata. Myöskään vanhan nimen palautus ei välttämättä liity Neuvos-

toliiton hajoamiseen. Tehtiinhän kaava-aloite asiasta jo 1980-luvun puolella. 

Isojaonkartassa esiintyy kaksi kertaa nykyimatralaisille vieras muoto Asinmäen-

maa. Appellatiiville asi ei anneta Suomen murteiden sanakirjassa (1985–2003) mitään 

merkitystä. Appellatiivin asia muoto on esimerkiksi Ruokolahden lähipitäjien Joutsenon 

ja Lappeen murteissa ollut asie, mutta sanan merkityksistä mikään ei tunnu sopivan 

paikannimen määriteosaksi (SMS s.v. asie). Määriteosan viittaaminen henkilönnimeen 

olisi uskottavampi vaihtoehto. Suomessa on useita Asi-alkuisia paikannimiä, joista aina-

kin osan tiedetään johtuvan henkilönnimistä Asikka tai Asikainen (SP s.v. Asikkala, 

Asila). Ruokolahdella Asikaisia on asunut 1800-luvun puolivälistä lähtien (HisKi), mikä 

tosin on liian myöhään mäen nimeämistä ajatellen. Vallinkoskella, joka nykyisin kuuluu 

Imatraan mutta aiemmin Jääskeen, on Asikkala-niminen talo. Muita Imatran lähellä si-



50 
 

jaitsevia Asi-alkuisia paikkoja ovat Hiitolan pitäjän Asila-niminen kylä ja Taipalsaaren 

Asinsaari. 

Näyttää siis siltä, että mäen nimen määriteosan muodossa on ollut paljon variaa-

tiota. Jos uskotaan isojaonkartan kirjoitusasujen vastaavan tuolloin käytössä olleita 

muotoja, määriteosa on esiintynyt sekä nominatiivissa että genetiivissä ja sen toisen 

tavun vokaalina on ollut i, e ja u. Viimeistään 1950-luvulta lähtien on ollut käytössä 

vielä o:llinen muoto. Ase- ja Asu-muotojen pohjalla olisi asetta tai työkalua merkitsevä 

sana, ja nimeämisperuste jäisi hämäräksi. Asi-muodossa olisi mahdollisesti henkilönni-

mi, ja Aso-muoto voisi olla samaa, henkilönnimestä johtuvaa nimirypästä Asonkorvan ja 

Asonlahden kanssa tai yleiskaavaa varten keksitty nimi. Ilman vanhempia asiakirjamer-

kintöjä on mahdotonta selvittää, mikä muodoista on vanhin. 
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6 Hämärät nimet 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen kohteena olevat hämäriksi luokittelemani nimet. 

Hämärät nimet sisältävät sellaisia sanoja, joiden merkitystä nykykielenkäyttäjät eivät 

ymmärrä (Ainiala 2008: 97). Aloitan nimistä Ritikankoski ja Hosseinlahti, joiden perus-

osa on läpinäkyvä ja yksitulkintainen, seuraavana on vuorossa määriteosaltaan hämärä 

ja perusosaltaan monitulkintainen Lempeenliete ja viimeisenä täysin hämärä Imatra.6 

  

6.1 Ritikankoski 

 

 

 

Kartta 17. Ritikankoski ja Ritikkakoski peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

                                                           
 

6 Myös Vuoksi ja Tainionkoski voisivat kuulua tähän lukuun, koska kaikki nykykielenkäyttäjät eivät tunne 
sanojen vuoksi ja tainio merkitystä. 
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Ritikankoski on kaupunginosa tutkimusalueen kaakkoiskulmassa. Alueella sijaitsee 

Imatran seurakuntakeskus ja Tainionkosken kirkko. 1800-luvulla Tainionkosken asutus 

oli keskittynyt Ritikankosken alueelle Vuoksen varteen (Pitäjänkartta 1852). Vuosisa-

dan lopulla Tornator osti alueelta maata ja rakennutti työntekijöilleen samantyyppisiä 

asuntokasarmeja kuin Niskalammelle (ks. luku 5.1). Ritikankosken kasarmeissa asunnot 

olivat hieman tavallista suurempia. Tällaisissa asunnoissa asui yleensä ylempää johtoa, 

virkailijoita, mestareita ja työnjohtajia. Yhtä asuinrakennusta ja talousrakennusta lukuun 

ottamatta kasarmit purettiin 1960-luvulla. Jäljellä olevissa rakennuksissa toimii Teolli-

suustyöväen asuntomuseo. Rakennukset on entisöity, ja asuinrakennuksen neljä asuntoa 

on sisustettu eri vuosikymmenien tyylillä. (Jokiniemi-Talvisto 1997: 78–79; Jussila 

1997: 324–325; Ojonen 1997: 420.) 

Varsinainen Ritikankoski, joka on Vuoksen uoman ruoppauksen takia kadonnut, 

oli Vuoksen koskista kolmas. Sen alapuolella, nykyisen seurakuntakeskuksen kohdalla, 

oli suvanto, jossa liikennöi pitäjäläisten yhteisvoimin ylläpitämä Siitolan lautta 1600-

luvulta lähtien. Lauttaa käyttivät sekä paikkakuntalaiset että Savonlinnan ja Lappeen-

rannan väliä kulkevat matkalaiset. Lauttapaikan viereen, Vuoksen itärannalle, perustet-

tiin kestikievari, joka 1800-luvulla siirtyi länsirannalle lautturituvan yhteyteen. Itäpuo-

len kestikievari näkyy kartassa 18, johon sen kohdalle on kirjoitettu Kapakka. Imatran-

kosken sillan valmistuttua vuonna 1893 liikenne siirtyi sinne ja lauttakuljetukset lope-

tettiin. (Ylönen 1957: 646–648, 663; Virtuaali Vuoksi; Vuoksen kulttuurireitti.) Länsi-

puolen lautturitupa oli Vuoksen rannassa 1990-luvulle asti, jolloin se paloi ja purettiin. 

Vuoden 1852 pitäjänkartassa lukee Ritikankosken kohdalla hyvin himmeällä jo-

tain, minkä voisi tulkita olevan Ritikan K. tai Ritikan f. (kartta 18). Seuraavan kerran 

nimi esiintyy vasta vuoden 1964 kartassa. Tältä väliltä olevissa kartoissa ei ole mainittu 

kosken nimeä. Ritikankoskesta on lauttapaikan mukaan käytetty rinnakkaisnimeä Laut-

takoski. Vuonna 1741 piirretyssä kartassa on kosken nimenä Kaikonkoski (Nissilä 1939: 

368).7 Ritikankoski-nimilipussa vuodelta 1989 puolestaan kerrotaan, että kosken ”vanha 

nimitys” on Alakoski. Sama nimiopas on kertonut edellistä koskea, Tainionkoskea, kut-

sutun Yläkoskeksi. (NA.) Ritikankosken rinnalla esiintyy muoto Ritikkakoski. Peruskar-

tassakin (kartta 17) kaupunginosan nimenä on Ritikankoski mutta kosken nimenä Ritik-

kakoski. Imatran kaupungin opaskartassa molempien nimien määriteosa on kuitenkin 

                                                           
 

7 Nimi johtuu sukunimestä Kaikko (Nissilä 1939:368). Paikallishistorioitsija Kalevi Heiton (1973: 20) mu-
kaan Kaikkoja asui Ritikankosken läheisyydessä ainakin 1500-luvun alussa. 
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genetiivissä. Ritikankosken aluetta voidaan nimittää myös Ritikanrannaksi, joka onkin 

kadunnimi Vuoksen rannassa. 

 

 

 

Kartta 18. Ritikankosken ympäristöä vuoden 1852 pitäjänkartassa (Kansallisarkisto). 

 

Haastattelemistani informanteista jotkut eivät tunteneet Ritikankoski-nimeä lain-

kaan, eikä nimen tuntevistakaan kovin moni sanonut käyttävänsä sitä. Ritikanranta sen 

sijaan oli lähes kaikille tuttu nimi, jota myös kerrottiin käytettävän. Ritikanranta ei kui-

tenkaan informanttien mukaan viittaa koko Ritikankosken alueeseen vaan vain Vuoksen 

rantaan, useimpien mielestä suunnilleen seurakuntakeskuksen kohdalta Teollisuustyö-

väen asuntomuseon tienoille. Ne, jotka tunsivat nimen koski-muodossa, suosivat gene-

tiivissä olevaa määriteosaa. 

Informanttien tuntui olevan vaikea selittää Ritikankoski-nimeä. Nimen vaikeudes-

ta kertoo jo se, että arvelut sen merkityksestä ja nimeämisperusteesta poikkesivat toisis-

taan melko paljon. Useampaan kertaan kuitenkin ehdotettiin nimen johtuvan henkilön-

nimestä Ritikka: 

 

I) Harri: Nyt veikkaan, et joku se on henkilön mukaan, koska nää on tainio oli se 

pyydys, sit on Ritikankoski. Sitä mie tiiä. [sukunimi] vois tietää, nuo naapurit tuol-

ta, mut sithä alkaa siellä Räihänkoskee ja kaikkee, et ne sit muuttuu niiko henki-

löiden nimeks. 
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 1) Ritikka on jonkun ison herran nimi, ja koski on koski. 

 
Muutama informantti arveli nimen määriteosan kuvaavan kosken ääntä: 

 

  2) Ritikka koski, kaksi selitystä josta toinen liittyy talveen olisi ritisevä ääni joka lähti 

   koskesta. [– –] 

 

3) Ritikankoski Vuoksessa paikka, jossa Vuoksen pyörteistä johtuen talviaikana ai-

nakin aikaisemmin jäät ritisivät niiden rikkoutuessa pyörteiden niitä pyöritellessä. 

Ja liittyi myös riite-sanaan, siis jääriitteeseen. 

 

Joillekin informanteille tuli mieleen jonkinlaisen esineen nimitys: 

 

 II) H: Oisko mitää arvausta mikä se ritikka voi olla? 

 Tuomas: Jokin väline tai työkalu. Varma tieto. Ei mitää havaintoo siis. ((naurua)) 

 Kalastusväline! 

 

 4) Tehdastyöntekijöiden asuinpaikan nimi voisi tulla jostakin paperitehtaan työväli-

neestä tai paikasta. Ritikka voisi olla esimerkiksi jonkinlainen ritilä. 

 

 5) [– –] Toinen versio on ritikka kosken kohdalla oli tori ja rannassa oli hevospuomi 

ja puomissa oli rengas jota sanottiin ritikaksi. esim. pane hevosen povota ritikka 

renkaaseen.??? 

 

Anneli ja Elina pohtivat sanan ritikka muodostumista jonkin toisen sanan pohjalta, ja 

yksi verkkokyselyn vastaajista ilmeisesti arveli ritikan tarkoittavan joko akanvirtaa tai 

muikun kalastusta (esimerkki 6): 

 

 III) Elina: Ritikkaha niiko sillee niiku sanana kuulostaa siltä, et se o nimeomaa sem-

mone väännös jostai muusta sanasta. 

 Anneli: Joku ryteikkö. ((naurua)) Siin o ollu semmone märkä ryteikkö siinä ran-

nalla. Siinä missä se koski on ollu. Siinähä on semmone lahukka siinä sen työväen-

talon työväenmuseon niiko siin alapuolel siin o semmone. Mie voisin kuvitella, et 

se ois voinu olla ryteiköstä tullu ritikka. 

 

 6) ritikka? risteävä - akanvirta. Muikun liippausta vastavirtaan uivista pienistä mui-

kuista 

 

Koska nimi Ritikankoski näyttää olleen olemassa jo ennen tehdastyöntekijöiden 

asettumista Ritikanrantaan tai Tainionkosken torin rakentamista vuonna 1904 (Nyyssö-

nen 1997: 165), nimi ei voi johtua paperitehtaan työvälineestä tai paikasta eikä hevos-

puomin renkaasta, kuten esimerkeissä 4 ja 5 ehdotetaan. Anneli ja Elina ovat siinä mie-

lessä oikeilla jäljillä, että johdin -kka esiintyy usein sekundaareissa epävirallisissa ni-

missä (Ainiala ym. 2008: 139). Imatrallakin on Lempeenlietteestä tullut Lempukka ja 

Hosseinlahdesta Hossukka. Tällöin kuitenkin odottaisi, että nimi olisi pelkkä Ritikka. 

Tosin jos nimi olisi jossain vaiheessa ollut Ritikka, se olisi myöhemmin voinut saada 

selittävän lisäosan koski (vrt. Imatrankoski, ks. luku 6.4). 
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Viljo Nissilä kuitenkin esittää Ritikankosken johtuvan nykyisin hävinneestä suku-

nimestä Ritikka. Kalevi Heitto (1973: 21) puolestaan mainitsee 1550-luvulla Siitolassa 

asuneen Matti Ritikan, jonka naapureita olivat Laihiat. Mikäli Laihian tila on ollut tuol-

loin samalla paikalla kuin Suur-Laihian tila isojaon jälkeen, olisi Ritikan tila ollut juuri 

Ritikankosken kohdalla (Isojaonkartta 1834–1838). Nissilän esitys näyttäisi siis pitävän 

paikkansa, ja kosken nimi juontuisi jo ainakin 1500-luvulta. 

 

6.2 Hosseinlahti 

 

 

 

Kartta 19. Hosseinlahti peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

Hosseinlahti on lahti tutkimusalueen pohjoisosassa. Usein Hosseinlahti-nimellä viita-

taan myös lahden lähellä, Hosseinlahdentien varressa, olevaan asuinalueeseen, joka vi-

rallisesti kuuluu Karhukallion kaupunginosaan. Varsinaisessa Hosseinlahdessa sijaitsee 

Saimaa Adventuresin kokous-, sauna- ja elämyskeskus. Keskuksen vuonna 2012 val-

mistunut uusi rakennus on nimeltään Hossukan Helmi, vanhempi rakennus on puoles-

taan Vanha Hossukka (Saimaa Adventures). Aiemmin Vanha Hossukka on ollut Imatran 

kaupungin työntekijöiden virkistyskäytössä ja tunnettu Hossukkana. 

Isojaonkartassa (1834–1838) Hosseinlahden nimeksi on merkitty Hosianlax, vuo-

den 1852 pitäjänkartassa puolestaan Hapanlax. Isojaonkarttaankin on Hosseinlahden 

lähelle merkitty nimet Haapalahenrinta ja Haapaalahenmaa mutta myös Haasian-

lahennotko. 1900-luvun kartoista lahdella on nimi vasta vuoden 1964 kartassa, jossa se 
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on nykymuodossaan. Nimiarkistossa on vuodelta 1970 Hosseinlahti-nimilippu, jonka 

mukaan nimen murteellinen muoto on ollut Hossiillahti. Lisäksi Imatran kokoelmassa 

on vuodelta 1958 nimiliput Immalanjärvellä sijaitseville Hosianniemelle, Hosianmäelle 

ja Hosianluodolle. Näiden murremuotoiset asut ovat Hossiiniem, Hossiimäk ~ Hosmäk 

ja Hossiiluoto ~ Hosluoto. (NA.) Hosniemi ja Hosluoto on merkitty myös peruskarttaan. 

Hosseinlahdesta käytetään yleisesti rinnakkaismuotoa Hossukka. Tällä nimellä 

kutsutaan myös lahden lähellä olevaa asuinaluetta. Haastattelemistani informanteista 

kaikki kertoivat käyttävänsä Hossukka-nimeä. Yleensä nimen sanottiin viittaavan sekä 

lahteen että asuinalueeseen, mutta joidenkin mielestä asuinalue on Karhumäkeä. Infor-

mantit olivat myös sitä mieltä, että nimen Hossukka voisi laittaa karttoihinkin, niin vä-

hän virallista muotoa heidän mielestään käytetään. Harri totesikin: ”Ei Hosseinlahtea 

sano vissii ku kirjanoppineet.” 

Hosseinlahdelle ei tullut selitysehdotuksia yhtä paljon kuin joillekin toisille nimil-

le, mutta ne ovat keskenään melko erilaisia. Ainoa useammin kuin kerran mainittu seli-

tys on paikannimen johtuminen henkilönnimestä. 

 

 7) Nimi tulee varmaankin Hossa tms nimestä, ennenvanhaisen asukin mukaan nimet-

ty paikka. 

  

 8) [– –] Uskon tulevan väännöksenä jostain venäläisperäisestä sukunimestä, jotka 

   asuttaneet paikkaa. 

 

 9) Ihan outo nimi, vaikka paikka on tuttu. Tuo mieleen jonkin vieraskielisen sanan. Ei 

   se Hossei(n) kuitenkaan palautune esim. saksaan (Hochsein, Hofsein tms)! [– –] 

 

Oletan, että esimerkissä 9 informantti tarkoittaa saksankielistä nimeä, koska esimerk-

keinä annetut sanat eivät ainakaan sanakirjan mukaan ole saksankielisiä sanoja. Edellä 

mainittujen lisäksi Hannele muisteli jonkun lääkärin tai muun herran, jolla oli ruotsin- 

tai saksankielinen Hos-alkuinen nimi, asuneen joskus Hosseinlahdessa. Maire ja Sinikka 

sanoivatkin käyneensä kyseisessä talossa. Luultavasti Hannele tarkoittaa samaa herraa 

kuin Harri: 

 

 IV) Harri: Hossukkahan on ollu se on jonkuu von Freen -herran aluetta, rakentamaa. Et 

  semmone rikas ollu siinä, mieltyny paikkaan ja rakentanu sinne ja asunu siel vähän 

  itekseen. 

 

 Maarit ja yksi verkkokyselyn vastaaja ehdottivat nimen tulevan lahden tai sen 

ympäristön maastosta: 

 

 V) Maarit: Jotekii jos tost lähtee niiku juontamaa, ni puhuttii siit soisuudesta, ni eiks 

  se hossa oo jossai jonkunlaista suota. Miul tulee mielee ainakii niiku et hossa ois 
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  suo. Tai tämmöne liettynyt alue tai tämmöne joku tämmöne. Jos se ranta o ollu tai 

  se koko maasto siel ollu jotekii tämmöstä märkää. 

 

 10) Hosseinlahden tarkkaa nimitystä en muista, mutta se, kuten moni muukin paikka 

  on johdettu kahdesta, eli ensinnäkin lahdesta ja sitten sanasta Hossukka. Se oli 

  muistaakseni joku kiireinen, hömelö tai hutera pohjasananaan ja kuvasi lahdessa 

  olevaa pohjaa, joka oli sellainen hiekkairtonainen eli ei kovin tukeva... 

 

Myös Tuomas ja Riina pohtivat sanan hossa merkitystä: 

 

 VI) Tuomas: Yritän muistella ku joku hossa tai joku on suomen kieles joku, miä en 

  muista yhtään, joku mikä sen sen tota sukunen sana on. Et en yhtää muista mitä se 

  vois tarkottaa. 

  [– –] 

Tuomas: Tekis mieli veikata jotain tota siis välinettä tai työkalua jostai syystä. En 

ymmärrä, ei liity yhtään mihinkään. 

 Riina: Kyl se jotenkii viljanpuimiseen vois liittyy. Hossa. Joku semmonen puinen 

 kapusta. 

 

Lisäksi nimen määriteosa liitettiin sanoihin hosuminen ja hosia: 

 

 11) tulisiko sana hosumisesta? 

 

 12) paikalta kerätty mahdollisesti lehväksiä (hosia) 

 

Yksi verkkokyselyyn vastannut ehdotti vielä – ehkä vitsinä – nimen johtuvan sulttaanin 

vierailusta, ja Sinikka sanoi Hosseinlahden olevan keinotekoinen nimi, jonka määrite-

osa ei tarkoita mitään. 

Kun vertaa nimen murremuotoa Hossiillahti Immalanjärven Hosia-nimien mur-

remuotoihin, vaikuttaa siltä, että myös Hosseinlahden yleiskielistetyn asun pitäisi olla 

Hosianlahti. Vahvistuksen tälle antaa isojaonkartan Hosianlax. Koska nimi Hosseinlah-

ti on merkitty jo vuoden 1964 karttaan, on väärän yleiskielistyksen tehnyt varmaankin 

joku muu kuin nimestäjä. 

Hosia on kangas- tai järvikortteen kansanomainen nimitys. Itämurteissa nimityk-

sen muita muotoja ovat esimeriksi hosiainen, hosio, hossi, huosein ja huosia. (SSA s.v. 

hosia; SMS s.v. hosia, huosein, huosia.) Kangas- ja järvikortteen kasvuympäristöjä ovat 

muun muassa suot ja rannat, jälkimmäistä kasvaa lisäksi rantavesissä (Kasvit luonnossa 

4: s.v. järvikorte, kangaskorte). Hosseinlahden soinen maasto sopiikin hyvin kortteiden 

kasvupaikaksi. Ainakin kesällä 2015 Hosseinlahdessa kasvoi jonkinlaista kortetta, tar-

kempaa lajintunnistusta en osannut tehdä. Kangas- ja järvikorte ovat olleet hyötykasve-

ja. Niiden varsia on kovuutensa ja karkeutensa vuoksi käytetty esimerkiksi metalliasti-

oiden puhdistuksessa ja kiillottamisessa sekä puun hiomisessa. Järvikorte on lisäksi ol-

lut tärkeä karjanrehu. (mp.) 
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Lahden nimi tulee siis siellä kasvaneesta hyötykasvista. Isojaonkartassa mainitun 

Haasianlahennotkon määriteosa voi olla Hosianlahdesta väärin ymmärretty tai kirjoitet-

tu muoto tai järvikortteen käyttöön rehuna liittyvä rinnakkaisnimi. Haasia nimittäin 

tarkoittaa heinien, kaurojen ynnä muiden kuivaustelinettä. Etelä-Karjalan alueella sana 

on tunnettu muodoissa ha(a)sia, ha(a)sio ja ha(a)sja. (SMS s.v. haasia.) Isojaonkartas-

sakin (1834–1838) on useita Hasia- ja Haasiapeltoja, ei tosin tutkimusalueella. Hapan-

lax, Haapalahenrinta ja Haapaalahenmaa ovat varmaankin muuta alkuperää ja lasket-

tava paikan rinnakkaisnimiksi. Hosseinlahden pohjoispuolelle on isojaonkarttaan 

(1834–1838) merkitty Hartanalax ja pitäjänkarttaan (1852) Harpanalax. Haapalahen-

rinta ja Haapaalahenmaa voivat mahdollisesti liittyä myös tähän lahteen. 

 

6.3 Lempeenliete ~ Lempukka 

 

 

 

Kartta 20. Lempukka peruskartassa (Maanmittauslaitos 2015). 

 

Lempeenliete ~ Lempukka on Saimaan lahti tutkimusalueen pohjoisosassa. Lahdessa 

sijaitsee yksi kaupungin uimarannoista. Isojaossa lahti jaettiin Suur-Mansikan, Pien-

Mansikan ja Suur-Laihian kesken (Isojaonkartta 1834–1838). Nimeä Lempeenliete ~ 

Lempukka voidaan käyttää myös lahdelle vievän kadun, Lempeenlietteentien, ympärillä 

olevasta asuinalueesta. Virallisesti asuinalue kuuluu Karhukallion kaupunginosaan. Ai-
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nakin vuodesta 1964 lähtien kartoissa on käytetty Lempukka-nimeä, joka on Lempeen-

liete-nimen pohjalta muodostettu, alun perin epävirallinen muoto. Vuoden 1852 pitäjän-

kartassa nimi on muodossa Lempiinliete (kartta 21), vuosien 1834–1838 isojaonkartassa 

puolestaan Lempinlieto. Jälkimmäinen on todennäköisesti kartantekijän virhe, koska 

kartan liitteenä olevassa asiakirjassa mainitaan nimi Lempiinljeten ja rajapyykki Lem-

binljetenraja. Mahdollisesti samaan nimiryppääseen kuuluu myös isojaonkartan Lim-

pinmaa, joka on merkitty Lempeenlietteentien pohjoispuolelle. Kartta-aineistoni 1900-

luvun alkupuolen karttoihin ei ole merkitty kyseiselle lahdelle mitään nimeä. 

Nimiarkistossa on sekä Lempeenliete- että Lempukka-nimiliput. Lempeenliete-

lipussa (1970) kerrotaan, että nimeä käytetään enää harvoin. (NA.) Tämä pitää varmasti 

paikkansa, koska muoto Lempukka oli tuolloin päässyt jo karttaankin. Vanha muoto ei 

kuitenkaan ole täysin unohtunut. Vuonna 2015 uudistettujen Imatran kaupungin verkko-

sivujen mukaan Lempukassa sijaitsevan uimarannan nimi nimittäin on Lempeenliete 

(Imatran kaupunki 2015). 

 

 

 

Kartta 21. Lempiinliete vuoden 1852 pitäjänkartassa (Kansallisarkisto). 

 

Lempeenliete on yksi niistä nimistä, joita tutkin kandidaatintutkielmassani. Kai-

kista vastaajista lähes 90 prosenttia kertoi tuntevansa nimen ja miltei puolet itse käyttä-

vänsä sitä. Nimeä käyttävistäkin tosin moni ilmoitti käyttävänsä rinnalla Lempukka-

muotoa. Vanhemmat ihmiset näyttävät käyttävän muotoa Lempeenliete enemmän kuin 

nuoret. Vanhimmista vastaajista (1930–1959 syntyneet) noin kaksi kolmannesta ilmoitti 

käyttävänsä sitä, kun nuorimmista vastaajista (vuosina 1980–2000 syntyneet) niin teki 

vain noin yksi kolmannes. (Tella 2014: 12–13.) 
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Haastatteluissa kävi ilmi, että moni informantti oli ”aina” ihmetellyt Lempeen-

liete-nimeä. Nimelle ehdotettiinkin sekä haastatteluissa että verkkokyselyn vastauksissa 

useita erilaisia selityksiä. Jotkut arvelivat nimen määriteosan tulevan sukunimestä: 

 

   13)  Lempiäisten nimeämä paikka. 

 

  14)   Liete tarkoittaa hiekkaista rantaa, mutta ”lempee”... voisiko se tulla sukunimestä? 

  Täälläpäin on asunut esim. Lemmetty-nimisiä. 

 

15)  Sanan alkuosa voisi viitata Lempiseen, Lempiäiseen tai muuhun lähistöllä asunee-

seen. 

 

Usein määriteosan kuitenkin tulkittiin sisältävän sanan lempi tai lempeä. Sanan ajateltiin 

joko kuvailevan lahtea (esimerkit 16 ja 17) tai kertovan siitä, mitä paikalla on tehty 

(esimerkit VII ja VIII). 

 

   16)  Hienohiekkainen uimaranta. Hiekka tuntuu hyvältä jaloissa. 

 

  17)   Lempeenliete johtuu sanasta lempeä, koska matalapohjaisessa lahdessa oli usein 

  lämmin ja siis lempeä vesi, johdettu siitä. 

 

  VII) Anneli: Lempeenliete on varmaa joku semmone, et siel on käyty lempimässä siellä 

  ((naurua)) Lempeenlietteessä. ((naurua)) 

 

  VIII) Riina: Mut se Lempeenlietteentie, mielenkiintone. Mul taas on aina tullu siit vaa 

mieleen jotai tämmöst niiku lemmekästä, siis et se liete on jotekii kuvaannollinen 

sana, et se ei liity mutaan, vaa se liittyy jotekin tähän lem- lempimiseen tai johon-

kii tälläseen. Niiku et se on joku tällänen rakkaus- rakkaustie eikä mikää mutatie. 

Ehkä tietysti rakkaani ja mussukkani [informantin nykyinen aviomies] asui siellä, 

ni se voi siihe liittyy. Se vaikuttaa tähä tulkintaa, et se on tälläne lempi- lempi-

paikka. 

 

Erikoisin ja minulle aluksi hieman päänvaivaa aiheuttanut selitys on seuraava: 

 

   18)   Ehkä paikalta on löytynyt järvisimpukoita ja sanan alku voisi viitata lempeen tai 

  lempeyteen. 

 

Tulkitsen tämän niin, että vastaaja ajattelee nimen Lempukka voineen syntyä sanojen 

lempeä ja simpukka kontaminaationa. 

Muista aineiston kaksiosaisista nimistä poiketen myös nimen perusosaa liete 

kummasteltiin. Kielitoimiston sanakirjan mukaan lietteen merkitys on ’nestettä samen-

tavat t. sen pohjaan laskeutuneet pienet kiinteät hiukkaset; niiden ja nesteen samea 

seos’. Tämän kaltainen merkitys oli mielessä myös monilla informanteilla: 

 

   IX)  H: Mi- mitä sie ajattelet, minkä mikä o liete? 

     Tuomas: Kastunutta maata siis mutaa. 

 

   X)  Anneli: Niin joo liete, ajautuu semmosta mutamaata ohutta hiesumaata. 

 Elina: Nii semmost huonolaatusta vähä. Se o veti- vetistä maata mikä ei oikee oo 

 niiku mitää. 
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     Anneli: Mut onks sil lietteellä sit joku muukii kä- mä- merkitys? 

Elina: No en tiiä. Miu mielestä liete on kuitekii niiku liete ja sakka on niiku sinän-

sä tota iha siis semmosia käytettäviä sanoja niiku muissa yhteyksissä siis sillee nii-

ko määritellään semmosia niiko – – 

    Anneli: Periaattees tulee tämmöne lieju mielee. ((naurua)) 

    Elina: Nii nii nii lieju ja liete nii. 

 

Toisaalta Maire sekä muutama verkkokyselyyn vastannut tiesi lietteen toisen, jo 

lähes unohtuneen merkityksen, joka on ’leveä, matala hiekkaranta’ (SKES s.v. liete). 

 

19)  Mielestäni Liete kuvaa hiekkarantaa, onko matala lämmin ranta ollut sitten lem-

peä? 

 

   20)  Lempeenlietteen liete tarkoittanee tässä matalaa rantaa. 

 

Suomen murteiden sana-arkistosta löytyy tietoja sanan liete käytöstä hiekkarannan mer-

kityksessä kaakkoismurteidenkin alueelta: ”Hiekkaranta (jossa vedetään nuottaa)” 

(Kurkijoki); ”Lieteranta on hiekkaranta. Siel on hyvä uija ku on lieteranta.” (Salmi). 

Karjalan kielessä sanan merkitys on yksinomaan ’hieno rantahiekka; rantahietikko, ma-

tala hiekkaranta’ (KKS s.v. liete). Mahdollisesti tämä merkitys on vielä tunnettu hieman 

yleisemmin Lempeenlietettä nimestettäessä, ja nimilippuun kirjoitetun kuvailun ”Lah-

dessa on hyvä hiekkapohja” (NA) on tarkoitus (myös) selittää nimeä. 

 Lempiäisten sukuseuran verkkosivuilla kerrotaan, että Lempeenliete-nimi johtuisi 

Jooseppi Joosepinpoika Lempiäisestä, jolla olisi ollut mökki Saimaan rannalla. Perimä-

tiedon mukaan hän aikoi poikiensa kanssa rakentaa lotjia, joilla kuljetettaisiin kiviä Pie-

tariin rakennustarpeiksi. Suunnitelma ei ollut toteutunut, mutta lahden uskotaan saaneen 

nimensä tästä Jooseppi Lempiäisestä. Ensin nimi olisi ollut muodossa Lempiäisenliete, 

muuttunut sittemmin muotoon Lempeenliete ja edelleen muotoon Lempukka. (Suvun 

merkkihenkilöitä.) 

Tarina kuulostaa uskottavalta, ja kandidaatintutkielmassani päädyinkin pitämään 

sitä todennäköisenä selityksenä nimelle. Vanhoihin karttoihin tutustuttuani huomasin 

kuitenkin, että nimi ei voi johtua Jooseppi Lempiäisestä. Hän oli syntynyt vuonna 1867 

(Suvun merkkihenkilöitä; KATIHA) ja nimi Lempiinliete on merkitty karttaan jo vuon-

na 1834. Jooseppi ja hänen vanhempansa olivat syntyneet Uudellakirkolla (KATIHA), 

joten tämä Lempiäisten sukuhaara tuskin on nimen syntyyn vaikuttanut. Muilta osin 

tarina toki voi pitää paikkansa. Pidän tosin mahdollisena, että mökki ei välttämättä ollut 

juuri Lempukassa. Jälkipolvet ovat voineet arvella mökin paikkaa Lempukaksi lahden 

nimen vuoksi. 
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Nimi voisi kuitenkin juontua sukunimestä Lempiä tai Lempiäinen. Ruokolahdella 

on nykyäänkin Lempiälän kylä, joka sijaitsee Äitsaaressa, linnuntietä noin kymmenen 

kilometrin päässä Lempukasta. Kylän historia ulottuu ainakin 1500-luvulle, ja se on 

saanut nimensä Lempiä ~ Lempiäinen -nimisten asukkaittensa mukaan (SP s.v. Lem-

piälä). Historiallisessa Jääsken pitäjässä taas on Viljo Nissilän (1975: 124, 267) mukaan 

ollut Ihalempiälä-niminen kylä, jota kansa on kutsunut Ihalempeeläksi ja Lempeeläksi. 

Myös tämän kylän nimi johtuu asukkaan nimestä (Ihalempiä) (mp.). 

Lahden nimi on mahdollisesti aluksi ollut Lempiä(ise)nliete, josta se on voinut ly-

hentyä tai muuttua helpommin lausuttavaan muotoon Lempiinliete. Muoto Lempeenliete 

puolestaan on ehkä syntynyt siten, että käsittämättömäksi muodostuneen nimen Lem-

piinliete määriteosa on liitetty sanaan lempeä ja nimi on muuntunut sen käyttäjien suus-

sa ymmärrettävämpään muotoon ’lempeän liete’. 

Ennen vuotta 1834, jolloin nimi Lempiinliete esiintyy isojaonkartassa, ei ole pal-

jonkaan tietoja Siitolan kylässä asuneista Lempiäisistä tai Lempiöistä. Ainoa varteen-

otettava kirkonkirjoista löytyvä henkilö on talollinen Juho Antinpoika Lempiäinen, joka 

on mennyt naimisiin vuonna 1815 asuessaan Siitolassa. (HisKi.) Muitakin Lempiäisiä ~ 

Lempiöitä on kuitenkin voinut asua Siitolassa ennen isojakoa, koska kaikki papit eivät 

ole merkinneet Ruokolahden kirkonkirjoihin sukunimiä, vaikka sellaiset ovat käytössä 

olleet. Lempeenlietteen nimeämisperuste jää siis selvittämättä. 

 

6.4 Imatra 

 

Imatra on nykyisin itsenäisen kaupungin nimi, mutta aiemmin nimi viittasi Ruokolah-

den kylään, joka oli perustettu 1842 (Luoto 1997: 40). Tätä ennen Imatrana oli tunnettu 

Vuoksen isoin koski. Nykyisin kosken nimi Imatra on saanut selventävän lisäosan, ja 

nimi voidaan kirjoittaa yhdyssanana Imatrankoski tai sanaliittona Imatran koski. Jäl-

kimmäisellä muodolla kosken nimi on haluttu erottaa kaupunginosan Imatrankoski ni-

mestä (esim. Talka 1997a: 12). Sanaliitoksi kirjoitettu nimi on kuitenkin nykyisten oi-

keinkirjoitusnormien vastainen, ja esimerkiksi Imatran kaupunki käyttää verkkosivuil-

laan muotoa Imatrankoski myös koskesta puhuttaessa. Ensimmäiset maininnat koskesta 

ovat 1500-luvulta: Immatra fors, Imatrafors ja Immatra (SP s.v. Imatra). 1700-luvulla 

nimen kirjoitusasu oli jo vakiintunut muotoon Imatra (Nissilä 1939: 444–446). (Imatran 

historiasta ks. luku 1.2.) 
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Kaikki informantit eivät tienneet kaupungin nimen johtuvan kosken nimestä. Toi-

saalta moni informantti oli kuullut tai lukenut Imatran olevan hyvin vanha nimi ja tar-

koittaneen alun perin juuri Vuoksen suurinta koskea. Monesti mainittiin myös muoto 

Imandra. Useimmin nimen sanottiin olevan (muinais)saamen kieltä ja sen merkityksen 

liittyvän jollain lailla veteen: 

 

 21) Yhden teorian mukaan Imatra olisi muinaissaamen kieltä ja tarkoittaa ”juoksevat 

  vedet”. Tavu ”ima” tarkoittaa vesiä. 

 

 22) Saamenkielen Imandra-sanasta, tarkoittanee vuolasta koskea. 

 

 23) Arveltu saamenkieliseksi, jotakin veden vaahdosta. Kuollassa on Imandra-järvi. 

 

 24) Olen lukenut/kuullut nimen tarkoittavan vesien sarjaa tai virtaavaa vettä tms. Ehkä 

  sana on muinaissaamea... 

 

 25) Muinaissaamea. Ima- vesi ja tra- kuohuva. [– –] 

 

Edellä esitetyt sanan imatra ~ imandra oletetut merkitykset ovat niin lähellä toisiaan, 

että arvelen informanttien lukeneen tai kuulleen asian samasta lähteestä. Lähteen esit-

tämä tarkka merkitys – jos sellainen on esitetty – on voinut unohtua. Seuraavat ehdotuk-

set saamen sanan imandra merkityksestä poikkeavatkin hieman edellisistä: 

 

 26) Olen jostain kuullut, että saamen kielessä olisi sana imandra, joka tarkoittaa jylyä, 

  kova ääntä. [– –] 

 

 27) Olen ymmärtänyt, että nimi tulee (ehkä saamenkielisestä) imandra-sanasta, joka 

  tarkoittaa peurojen juomapaikkaa. 

  

Muutama informantti ehdotti Imandran olleen alun perin naisennimi (esimerkit 28 

ja 29). Maire arveli vielä tämän Imandra-neidon olleen alkuperäinen Imatran Impi8. 

 

28) Olen kuullut, että se tulee Imandra-nimisestä epätoivoisesta naisesta, joka rakkau-

dessa petyttyään heittäytyi koskeen. 

 

29) Henkilönnimeä on joskus ehdotettu - Imandra-nimistä neitoa, joka hyppäsi ja huk-

kui koskeen. 

 

Kansanrunousarkistosta löytyvä tarina yhdistää saamelaiset ja Imatra-nimisen henkilön. 

Sen on kertonut Tyyne Tontti (s. 1904) vuonna 1971 Helena Rajas -nimiselle opiskeli-

jalle. 

 

 Miun äiti (Katriina Räihä o.s. Mansikka s. 1862 k. 1947) kerto miulle jo kun mie olin 

 nuori, mistä Imatra oli saanu nimensä. Kauan kauan sitte oli ankaria pulavuosia ja niin 

                                                           
 

8 Imatran Impi on vuonna 1972 valmistunut, Imatran Kruununpuistossa sijaitseva veistos, jonka aiheena 
on koskeen hukkunut tyttö (Kaipiainen 1997: 444). 
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 kylmä, että lappalaiset lähti vaeltamaan etelään hankkimaan ruokaa. Vaimot ja perheet 

 otettiin mukaan. Keväällä osa heistä tuli Imatran kosken rannalle, sillo sitä sanottiin vaan 

 Koskeks. Kesällä tuli yhen lappalaisnaisen synnyttämisen aika ja kosken rannalla olevan 

 laakean kiven päällä hää synnytti tyttölapsen. (Kastekivi hävitettiin kosken patoamisen 

 yhteydessä.) Lapsen nimeksi annettiin Imatra ja samalla myös koko koskea alettiin kutsua 

 Imatraksi. (KRA.) 

 

Harri puolestaan liitti nimen sukunimeen Matra: 

 

 XI) Harri: Matrojahan on tällä alueella ollu kylläkin, et onks se joku I. Matran. Tuleeks 

se jostai tämmösestä ihmisen kautta, joka on tunnettu sitte. En tiiä. Matroja kuite-

ki, niiku se on ainut semmone johdannaine mikä itel tulis mielee tosta. 

 

Lisäksi yksi informantti epäili nimen olevan venäjänkielinen: 

 

 30) venäläinen ilmaisu paikasta? 

 

Muun muassa Hannele huomautti siitä, että nimi Imatra olisi ollut vanhoissa kartoissa 

muodossa Imandra. Viljo Nissilä tai Suomalainen paikannimikirja ei kuitenkaan tällai-

sesta mainitse. 

Yksi mahdollinen lähde informanttien tiedoille on Imatran kirja (1997), jossa ker-

rotaan kosken nimestä seuraavasti: 

 

 Myös Imatran nimi viittaa vahvasti lappalaiseen alkuperään. Saamenkielessä [sic] sana 

imandra tarkoittaa jonossa juoksevia vesiä. Samanniminen järviketju löytyy nykyäänkin 

Kuolan niemimaalta saamelaisasutuksen alueelta. Mitä ilmeisimmin muinaiset saamelai-

set peuranpyytäjät nimesivät Vuoksen mahtavan koskiketjun Imandraksi. Lappalaisten 

väistyttyä muiden heimojen tieltä pohjoiseen nimi on vähitellen muotoutunut Imatraksi. 

(Aarnio – Rutanen 1997: 14.) 

 

Lainauksessa kerrotaan hyvinkin vakuuttavasti nimen olleen aiemmin muodossa Imand-

ra, vaikka tällaisesta ei ole todisteita. Tiedon lähteeksi ei mainita Nissilää, joka vertaa 

Imatraa nimeen Imandra, vaan muita ei-kielitieteellisiä teoksia, jotka mahdollisesti ovat 

käyttäneet Nissilää omana lähteenään. Tieto onkin luultavasti vahvistunut mahdollisesta 

varmaksi kirjantekijöiden referoidessa toisiaan. 

Teoksessa Vanhaa Imatraa sanoin ja kuvin (1973) Kalevi Heitto esittää selityk-

sen, joka noudattelee samoja linjoja kuin edellinen, mutta menee vielä yksityiskohtai-

semmaksi. Koska Heitto ei esitä selitykselle lähdettä, jää epäselväksi, onko selitys hä-

nen itsensä laatima vai jostain lainattu. Selitys pohjaa siihen, että suomalais-ugrilaiset ja 

indoeurooppalaiset kielet periytyisivät samasta alkukielestä, minkä vuoksi esimerkiksi 

suomen, saamen, kreikan ja latinan kielissä on Heiton mukaan yhteistä sanastoa. Heitto 

jatkaa: 

 

Muinaissuomessa ja muinaisessa lapinkielessä on ima-sana merkinnyt vettä. Tästä ovat 

vielä muistoina imeä- ja imaista-sanat. Latinan imber merkitsee myös vettä ja imbibo 
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imemistä. Latinassa sekä kreikan kielessä on sana mandra, mikä merkitsee jonoa, kulkuet-

ta tai yleensä peräkkäin kulkevia, myös virtausta. Oletettavasti tuo sana on aikoinaan kuu-

lunut myös muinaislapin sanastoon ja lappalaiset ovat nimenneet Kuollan niemimaan ve-

sireitin Ima-mandraksi eli vesien jonoksi, vesivirraksi. Saman nimen on heiltä ehkä saanut 

myös ylisen Vuoksen koskien jono tai yksinomaan Imatrankoski ja tämä nimi on vähitel-

len muotoutunut Imandraksi ja viimein Imatraksi. (Heitto 1973: 13.) 

 

 Nykytiedon mukaan suomalais-ugrilaiset ja indoeurooppalaiset kielet eivät ole 

sukukieliä. Tavallisesti ne suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielten yhteiset 

sanat, jotka rekonstruoidaan sekä kantauraliin että kantaindoeurooppaan, on tulkittu 

hyvin vanhoiksi lainasanoiksi. Kielitieteessä ei myöskään ole esitetty ima-sanan mer-

kinneen ’vettä’ kantauralissa tai sen tytärkielissä. Sen sijaan sana vesi on ilmeisesti tun-

nettu jo kantauralissa. Myös indoeurooppalaisissa kielissä on tämänkaltaisia nimityksiä 

vedelle, mitä jotkut ovat pitäneet todisteena yhteisestä kantakielestä. (SSA s.v. vesi.) 

Olisiko Heitto kuullut joskus tämän ja sekoittanut sen Imatra-nimeä koskeviin selityk-

siin? Aika erikoiselta tuntuu myös ajatus siitä, että muinaissaamessa, kreikassa ja lati-

nassa olisi ollut yhteinen sana mandra. Myöskään informanttien ehdottamat merkitykset 

sanoille ima, tra, imatra ja imandra eivät pidä paikkaansa. Janne Saarikivi ei pidäkään 

luultavana, että nimi Imatra edes olisi saamenkielinen. (Saarikivi 2015.) 

Nissilä (1939: 444–446) siis liittää nimen Imatra edellä mainittuun Kuolan Lapis-

sa sijaitsevan järven nimeen Imandra. Hän mainitsee nimen aiempia selityksiä, joiden 

mukaan nimi tarkoittaisi ’emäjokea’ tai ’vettä, jokea tai järveä’. Itse hän kuitenkin eh-

dottaa nimen olevan sen oletetun toisintomuodon *Imantero perusteella samaa juurta 

kuin sanaryhmä imeä, imanne, imanto, imara (mp.). Kalevalan sanoja selittävien sana-

kirjojen mukaan sanan imanne merkitys on ’makea, suloinen, terve’ ja sanan imara ’su-

loinen, mieluisa, miellyttävä’ (Turunen 1981: s.v. imanne, imara; Jussila 2009: s.v. 

imanne, imara). Sanaa imanto ei löydy sanakirjoista tai Suomen murteiden sana-

arkiston kokoelmista. On hieman vaikea ymmärtää, mitä Nissilä näillä rinnastuksilla 

tarkoittaa. Myöhemmin hän (1975: 128) mainitsee ohimennen Imatra-nimellä voivan 

ehkä olla mytologinen tausta. Suomalainen paikannimikirja (2007: s.v. Imatra) tyytyy 

referoimaan Nissilää, eikä myöhemminkään ole esitetty vakavasti otettavia selityksiä. 

Nimi Imatra jää siis hämäräksi. Mahdollisesti nimi on jotain tuntematonta mui-

naiskieltä, eikä sen merkitystä ole mahdollista selvittää. 
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7 Tainionkoski ja sen paikannimet informanttien silmin 

 

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa palaan vielä maallikoiden nimitulkintoihin. 

Teen yhteenvetoa analyysiluvuissa esitetyistä selityksistä ja pohdin sitä, miten kan-

sanetymologiat eroavat nimistöntutkijoiden selityksistä. Toisessa alaluvussa tarkastelen 

haastattelemieni informanttien käsityksiä Tainionkosken rajoista. 

 

7.1 Maallikoiden nimenselitykset 

 

Maallikot eivät välttämättä näe eroa nimen etymologisen ja semantiikan tutkimuksen 

välillä. Niinpä tässäkin aineistossa on variaatiota siinä, mitä nimistä oikeastaan selite-

tään. Leksikaalisesti läpinäkyvien nimien kohdalla maallikot vastasivat yleensä kysy-

mykseen, mistä nimi johtuu, eli he kertoivat oletetun nimeämisperusteen. Sen sijaan 

leksikaalisesti hämärien nimien kohdalla esitettiin usein vain arvelu siitä, mitä nimessä 

esiintyvät sanat merkitsevät. Nimi siis koetettiin vain etymologioida. Esimerkiksi Riti-

kankoski-nimessä ehdotettiin olevan hevospuomin rengasta merkitsevä sana ritikka ja 

Hosseinlahden nimen ehdotettiin juontuvan hosumisesta. Sitä, miksi paikoille olisi an-

nettu nimet, joissa nämä sanat esiintyvät, ei kuitenkaan selitetty. Tutkijan näkökulmasta 

nämä eivät tunnukaan mahdollisilta selityksiltä. Erityisesti verkkokyselyn vastauksissa 

on tällaisia etymologioivia selityksiä, koska en päässyt esittämään lisäkysymyksiä vas-

taajille. Aina ei myöskään ollut selvää, mitä tarkoitetta informantti ajatteli nimeä selit-

täessään. Tässäkin ongelma oli suurempi verkkokyselyn kohdalla. Esimerkiksi Tainion-

koskesta ja Ritikankoskesta saatettiin sanoa nimen tulevan kosken nimestä, mutta kos-

ken nimeä ei selitetty. 

 Nimen mahdollisesta muuttumisesta informanteilla oli kahtalaisia ajatuksia. Toi-

saalta nimen mahdollista muuttumista ei välttämättä huomioitu lainkaan (esimerkiksi 

Lempeenliete), toisaalta nimien ajateltiin voivan muuttua tai muodostua lähes mielival-

taisesti (esimerkiksi appellatiivi hossa > Hosseinlahti). Tämä on tietenkin ymmärrettä-

vää, koska maallikoilla ei ole samanlaista tietoa kuin tutkijalla nimien vanhoista kirjoi-

tusasuista tai siitä, miten kieli toimii ja millaiset äänteenmuutokset ovat mahdollisia. 

Nimen muuttumisesta esitettiin kuitenkin myös hyvin perusteltuja teorioita. Eräs verk-

kokyselyn vastaaja oli huomannut ”kantaimatralaisten” lyhentävän sanoja, joten hän 

arveli asemamäen voineen lyhentyä muotoon Asemäki. 
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 Nimien rakennetta informantit eivät juuri pohtineet. Nimen määriteosan sijamuo-

don perusteella voi tehdä jonkinlaisia päätelmiä muun muassa siitä, viittaako se henki-

lönnimeen vai eläimen nimitykseen vai onko määriteosa sittenkin paikkaa kuvaileva. 

Esimerkiksi nimen Lempeenliete ajateltiin olevan paikkaa kuvaileva ja siinä esiintyvän 

sanan lempeä. Paikkaa kuvailevat määriteosat ovat kuitenkin tavallisesti nominatiivissa, 

joten nimistöntutkijan näkökulmasta nimen tulisi olla Lempeäliete, jos se olisi paikkaa 

kuvaileva. Yksi syy siihen, että informantit eivät määriteosan sijamuotoa miettineet, voi 

olla se, että Imatralla puhuttavassa murteessa genetiivin tunnus -n on usein heittynyt 

pois. Joskus imatralaiset pohtivatkin sitä, kuuluuko jonkin nimen viralliseen muotoon n 

vai ei. Kuten edellä on esitetty, kaikkien nimien kohdalla tämä logiikka ei edes päde 

(esimerkiksi Tainionkoski < tainio ’kalanpyydys’). 

 Tässä tutkimuksessa maallikkojen tulkinnat nimistä pohjautuvat suurelta osin sa-

na-assosiaatioihin, jotka joskus ovat yllättäviäkin nimistöntutkijan näkökulmasta. Toisi-

naan sana, johon nimi samaistetaan, ei tunnu sopivan paikannimen nimeämisperusteek-

si, joskus taas nimen johtuminen ehdotetusta sanasta on kielitieteellisesti mahdotonta. 

Sana-assosiaatioiden lisäksi kansanetymologiat perustuvat informanttien tietoon nimen 

tarkoitteesta ja sen historiasta. Esimerkiksi yksi informantti arveli sanan hossa voivan 

merkitä suota, koska hän tietää Hosseinlahden alueen suoperäiseksi. Yleensä kuitenkin 

nimiä tulkitaan ensisijaisesti kielenaineksina ja niiden tarkoitteisiin liittyvä tieto vain 

tukee nimitulkintaa. Jenni Rimpeläinen (2011: 159) on omassa tutkimuksessaan laske-

nut, että kaikista hänen aineistonsa nimitulkinnoista vain noin kaksi prosenttia (33 seli-

tystä) perustuu ensisijaisesti siihen tietoon, mitä nimenselittäjällä on kyseisestä paikasta. 

Maallikot myös toistavat aiemmin kuulemiaan tai lukemiaan nimenselityksiä. Tässä 

aineistossa joidenkin nimien kohdalla onkin selvää, etteivät informantit ole itse voineet 

tuottaa nimenselitystä. Esimerkiksi Imatraa kukaan tuskin olisi itsenäisesti osannut pää-

tellä muinaissaamelaiseksi suurta vettä tarkoittavaksi nimeksi. 

 Aineistossani suuri osa maallikoiden nimenselityksistä on melko samanlaisia kuin 

nimistöntutkijoiden. Esimerkiksi paikannimen johtumista henkilönnimestä ehdotettiin 

toistuvasti (Tainio, Aso, Ritikka, Lempiäinen). Eero Kiviniemen (1990: 143) mukaan 

ihmiseen viittaavat sanat paikannimistössä ovatkin melko yleisiä ja jokin henkilönnimi 

esiintyy ainakin kymmenessä prosentissa kaikista paikannimistä. Myös Rimpeläinen 

(2011: 159) toteaa maallikoiden tarjoavan erityisesti sukunimeä paikannimen seli-

tykseksi silloin, kun sen määriteosa on läpinäkymätön. Toinen yleinen nimenantoperus-

te oman aineistoni kansanetymologioissa on paikan (luonnollinen) ominaisuus (Tuuli-
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kallio, Mustalampi, Lempeenliete < ’lempeä ranta’), mitä myös nimistöntutkijat pitävät 

yleisenä nimenantoperusteena. Joukossa on kuitenkin sellaisiakin ehdotuksia, jotka ei-

vät luultavasti tulisi nimistöntutkijalle mieleen. 

Vaikka paikannimien usein toivotaan kertovan jostain jännittävästä menneisyyden 

tapahtumasta, tavallisesti totuus on tarua tylsempää. Tässäkin aineistossa on nimenseli-

tyksiä, joiden pohjalla on tietty tapahtuma. Sellaisia ovat esimerkiksi Asemäen nimen 

johtuminen hautalöydöistä, Imatra-nimen juontuminen kosken rannalla syntyneen lap-

sen tai koskeen heittäytyneen naisen nimestä ja Mustalammen nimen johtuminen huk-

kumistapauksesta. Päivi Vainiomäki-Tandun pro gradu -tutkielman (1991: 67) aineis-

tossa yli puolet nimenselityksistä liittyy johonkin paikalla tapahtuneeseen. Selitykset on 

poimittu Kansanrunousarkistosta, ja onkin ymmärrettävää, että kansanperinteen kerää-

jälle on haluttu kertoa erityisesti sellaisista nimistä, joiden taustalla uskotaan olevan 

jokin mielenkiintoinen tapahtuma.9 Vaikka tapahtuma voikin synnyttää paikannimen, se 

ei todellisuudessa ole erityisen yleistä. 

Folkloristiikan alalla historiallisten ja paikallistarinoiden, joihin nimenselitykset 

kuuluvat, funktiona nähdään yhteisöjen, kylien ja naapurustojen paikallisen identiteetin 

rakentaminen. Tarinoilla luodaan ja ylläpidetään yhteistä historiaa. (Lehtipuro 1982: 

49–51.) Siten toimii esimerkiksi tarina Asemäen nimen muuttamisesta Asomäeksi: kai-

ken muun sodan aiheuttaman kurjuuden lisäksi paikannimiäkin oli muutettava. Myös 

kertomuksella saamelaisten peuranpyytäjien antamasta Imatra-nimestä luodaan tietyn-

laista kuvaa paikkakunnan menneisyydestä. 

 

7.2 Tainionkosken rajat 

 

Imatralla asuessani huomasin, että ihmisten käsitys Tainionkosken alueesta ja sen ra-

joista vaihtelee. Asiaa tutkiakseni pyysin haastateltaviani piirtämään kartalle Tainion-

kosken rajat. Käytin internetistä tulostamaani Fonectan karttaa (kartta 22), jossa näkyy 

tutkimusalueeni sekä jonkin verran sitä ympäröiviä alueita. Karttaan merkityt nimet 

mahdollisesti ohjasivat informanttien mielikuvaa, mutta täysin puhdas kartta olisi ollut 

hankala alueiden hahmotuksen kannalta. Karttaan merkityt nimet eivät myöskään anna 

                                                           
 

9 Vainiomäki-Tandun aineistossa ei ole mukana sellaisia nimenselityksiä, jotka esiintyvät vain Nimiarkis-
ton kokoelmissa. 
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täysin oikeaa kuvaa virallisesta kaavanimistöstä. Esimerkiksi nimi Tainionkoski on 

merkitty lähes kokonaan Tainionkosken kaupunginosan ulkopuolelle. 

 Aineisto on hyvin pieni: informanttien piirtämiä karttoja on 13. Harri ja Tiia piir-

sivät kartan yhdessä, koska minulla ei ollut tarpeeksi karttapohjia mukana heidän haas-

tattelussaan. Tämä johtui siitä, että Tiian ei alun perin pitänyt olla mukana haastattelus-

sa, vaan hän oli sattumalta paikalla. Kovin yleistäviä päätelmiä ei näin pienen aineiston 

perusteella voi tehdä, mutta jonkinlaista kuvaa se antaa käsitysten variaatiosta. 

 Hypoteesini on, että mitä vanhempi ihminen on, sitä laajemmaksi hän Tainion-

kosken mieltää. Hypoteesini perustuu siihen tosiasiaan, että aiemmin, 1900-luvun alku-

puolella Tainionkosken työväenyhdyskunta käsitti hyvin laajan alueen, mutta nykyisin 

Tainionkoski on vain yksi kaupunginosa muiden joukossa. Facebookin Oli kerran Tai-

nionkoski -ryhmässä jäsenet muistavat, että Tainionkoski oli myös monen alueen posti-

osoite silloin, kun postinumeroja ei vielä ollut käytössä. Ne otettiin käyttöön vasta 

1970-luvun alussa (Postimuseo). Facebook-ryhmäläisten mukaan Tainionkosken posti-

osoitealueeseen kuuluivat ainakin Mustalampi, Niskalampi, Suo, Ritikankoski, Mansik-

kala, Asemäki, Tuulikallio, Karhumäki ja Karhukallio. Jotkut vanhemmista informan-

teista puolestaan miettivät karttaa piirtäessään vanhoja koulupiirejä. Ne alueet, joilta tuli 

lapsia Tainionkosken kouluun, voitiin laskea Tainionkoskeen kuuluviksi. 

 Haastateltujen piirtämät rajaukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: pieni Tainion-

koski ja laaja Tainionkoski. Pienimmän alueen piirsi Maarit (kartassa 22 sinisellä) ja 

laajimman Anneli (kartassa 22 punaisella). Pienen Tainionkosken ryhmään kuuluvat 

Maaritin lisäksi Elina, Heidi, Kati, Maarit ja Riina sekä Harri ja Tiia. Muut eli Hannele, 

Maire, Sari, Sinikka, Tuomas ja Vuokko kuuluvat laajan Tainionkosken ryhmään. 

 Maaritin piirtämä alue kuuluu kaikkien informanttien mielestä Tainionkoskeen. 

Häntä lukuun ottamatta kaikki ovat sisällyttäneet Tainionkoskeen myös Ritikankosken 

(ainakin kartassa olevan nimen kohdalta) ja Suon. Mielenkiintoista on, että kukaan pie-

nen Tainionkosken ryhmästä ei ole sitä mieltä, että Niskalampi kuuluisi Tai-

nionkoskeen. Virallisesti Niskalampi kuitenkin on ainoa karttaan nimetyistä alueista 

(Tainionkosken ohella), joka kuuluu Tainionkosken kaupunginosaan. Myöskään Musta-

lampi, Karhumäki, Karhukallio tai Tuulikallio eivät tämän ryhmän mielestä ole osa Tai-

nionkoskea. 

 Kukaan muu kuin Anneli ei ole sitä mieltä, että Korvenkanta kuuluisi Tainionkos-

keen. Laajan Tainionkosken ryhmässäkin kaikilla muilla eteläraja menee viimeistään 

rautatien ja Asemäentien kohdalla. Seuraavaksi yleisin pois jätetty osa on Ukonniemen 
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alue (Lammassaarentien eteläpuoli) ja Karhukallion ja Karhumäen alueet. Saria lukuun 

ottamatta kaikki laajan Tainionkosken ryhmässä pitävät kuitenkin Hosseinlahteen vie-

vän tien länsipuolella olevaa asuinaluetta Tainionkoskena, vaikka virallisesti se on osa 

Karhumäkeä. Tuulikallion puolestaan on tässä ryhmässä rajannut pois vain Hannele ja 

Niska- ja Mustalammen vain Tuomas. Heidän piirroksensa poikkeavat muutenkin hie-

man muista. Hannele on ainoa, jonka mielestä Vuoksen toisella puolella sijaitseva Neit-

sytniemi on Tainionkoskea. Tuomas taas on sisällyttänyt Tainionkoskeen Tainionkos-

ken, Suon, Ritikankosken, Tuulikallion, Lammassaarentien, Lempukan ja Hosseinlah-

den, mutta rajannut keskelle erillisen alueen ja kirjoittanut siihen Karhumäki. 

 

 

 

Kartta 22. Laajin (punainen) ja pienin (sininen) Tainionkoskeksi mielletty alue sekä 

virallisen Tainionkosken kaupunginosan rajat (vihreä) (karttapohja: Fonecta). 
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 Hypoteesini iän vaikutuksesta käsitykseen Tainionkosken laajuudesta näyttää pi-

tävän osin paikkansa tässä aineistossa. Haastatelluista vanhimmat, yli 60-vuotiaat Mai-

re, Sinikka, Hannele, Vuokko ja Anneli kuuluvat laajan Tainionkosken ryhmään. Pienen 

Tainionkosken ryhmään taas kuuluvat alle 40-vuotiaat Tiia, Elina, Riina, Heidi ja Maa-

rit sekä 48-vuotias Kati ja 55-vuotias Harri. Poikkeuksia ovat 34-vuotias Tuomas ja 49-

vuotias Sari, jotka kuuluvat laajan Tainionkosken ryhmään. Sari kertoi olevansa hyvin 

kiinnostunut paikallishistoriasta, mikä voi vaikuttaa hänen käsitykseensä. Hän on mah-

dollisesti tietoinen siitä, kuinka laajaa aluetta on esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella 

kutsuttu Tainionkoskeksi. Tuomaksen piirros taas poikkeaa muutenkin muista, joten 

hänen paikkansa ei välttämättä edes olisi laajan Tainionkosken ryhmässä. 
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8 Lopuksi 

 

Olen tutkimuksessani tarkastellut sitä, millaisia tulkintoja maallikoilla on Imatran Tai-

nionkosken paikannimien merkityksestä ja asiataustasta, ja yrittänyt selvittää kyseisten 

nimien todellista etymologiaa ja nimeämisperusteita. Suurimmalle osalle nimistä olen 

pystynyt esittämään todennäköisen selityksen, joista osa on tunnettu jo aiemmin: Tuuli-

kalliolla tuulee, Mustalammen vesi on väriltään tummaa ja Vuoksi on mahtava virta. 

Niskalampi sijaitsee joen niskassa, Mansikkalassa on asunut Mansikoita ja Tainionkos-

kella on kalastettu tainiolla. Ritikankosken läheisyydessä on asunut Ritikoita ja Hossein-

lahdessa on kasvanut kangaskortetta eli hosiaa. Muutamalle nimelle olen esittänyt mah-

dollisen selityksen, joka kuitenkin vaatisi lisätietoa: Karhumäen ja Karhukallion alueel-

la on ehkä tavattu karhu(ja), Ukonniemet ovat voineet olla ukkoselle alttiita paikkoja ja 

Asomäki on saatettu nimetä henkilönnimen Aso mukaan – joko yleiskaavaa varten tai 

satoja vuosia aiemmin. Asemäki näyttäisi sisältävän appellatiivin ase ja Lempeenliete 

henkilönnimen Lempiä(inen), mutta tarkempaa nimeämisperustetta on mahdotonta esit-

tää. Paperharju on ollut 1800-luvun lopulla perustetun tilan nimi, nimen tarkka merki-

tys ja nimeämisperuste jäävät kuitenkin epäselviksi. Nimeä Imatra en ole onnistunut 

edes etymologioimaan, mutta olen pyrkinyt kumoamaan maallikoiden keskuudessa ylei-

sesti tunnetun virheellisen käsityksen, jonka mukaan nimi merkitsisi saamelaiskielillä 

esimerkiksi suurta tai virtaavaa vettä. 

 Olen myös selvittänyt, missä haastattelemieni informanttien mielestä menevät 

Tainionkosken rajat. Aineisto on niin pieni, että sen perusteella ei voi tehdä yleistyksiä. 

Kuitenkin se, että Tainionkoski nähdään jo tässä aineistossa hyvin erikokoisena ja eri 

alueita sisältävänä, antaa kuvaa siitä, kuinka paljon käsitykset vaihtelevat. Lisäksi olen 

tehnyt huomioita tutkimuksen kohteena olevien nimien (raportoidusta) käytöstä. 

 Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä toimi melko hyvin. Pystyin kysy-

mään tarkentavia ja muita lisäkysymyksiä. Muutamissa ryhmissä informantit yhteis-

työssä miettivät mahdollisia selityksiä nimille. Joissain ryhmissä informantit eivät kui-

tenkaan lähteneet yhtä innokkaasti pohtimaan, vaan totesivat vain, etteivät tiedä tai ole 

koskaan miettineet nimen merkitystä tai nimeämisperustetta. On mahdollista, että joskus 

syyllistyin johdatteluun kysyessäni tarkentavia kysymyksiä tai selvittäessäni, olinko 

ymmärtänyt oikein sen, mitä informantti oli sanonut. En kuitenkaan usko mahdollisen 

johdattelun vääristävän tuloksia tällaisessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa, missä ei ole 

tarkoituskaan selvittää sitä, kuinka moni informantti on minkäkin selityksen kannalla. 
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 Myös verkkokysely aineistonkeruumenetelmänä toimi kohtalaisen hyvin. Infor-

mantit olivat selvästi innokkaampia vastaamaan siihen kuin tulemaan haastateltavaksi. 

Tähän saattoi tietenkin vaikuttaa se, että verkkokyselyyn saivat vastata kaikki Imatralla 

asuneet, kun haastateltaviksi etsin vain tutkimusalueella asuneita. Jälkeenpäin ajateltuna 

olisi ehkä ollut parempi tehdä enemmän haastatteluja (vastaajat olisivat voineet olla 

muitakin kuin tutkimusalueella asuneita) ja käyttää lisäaineistona vain Nimiarkistosta, 

Kansanrunousarkistosta ja paikallishistorioista löytyviä kansanetymologioita. Kahden 

erilaisen pääaineiston käyttäminen ja varsinkin esittäminen aiheutti hieman hankaluuk-

sia. Nyt haastatellut informantit tulevat lukijalle ainakin jollain lailla tutuiksi nimineen 

ja taustatietoineen, mutta verkkokyselyn vastaajat ovat täysin anonyymeja. 

 Vaikka tutkimuksen kohteena oli vain 15 nimeä ja kaikki informantit tietyllä alu-

eella asuneita, uskon, että tutkimustuloksiani voi jossain määrin yleistää. Selitykset oli-

vat melko samanlaisia kuin nimistöntutkijoiden. Esimerkiksi nimen johtumista henki-

lönnimestä ehdotettiin lähes kaikkien tutkimuksen kohteena olevien nimien kohdalla, 

mihin ei varmaankaan vaikuttanut se, että selitettävänä oli juuri nämä nimet. Tätä tukee 

Jenni Rimpeläisen pro gradu -tutkielman samankaltaiset tulokset. Yhteistä Rimpeläisen 

tutkimuksen kanssa on myös se, että nimiä selitetään ensisijaisesti sana-assosiaatioiden 

ja lisäksi nimen tarkoitteeseen liittyvän tiedon perusteella. Yleistä on luultavasti sekin, 

että jos jotakin nimenselitystä riittävän monessa paikassa toistetaan ja jopa julkaistaan 

kirjassa, se maallikoiden keskuudessa uskotaan kritiikittä (esimerkiksi Imatran saame-

laisperäisyys). 

 Olisikin kiinnostavaa tutkia paikallishistoriallisissa teoksissa esiintyviä nimenseli-

tyksiä. Kuinka tunnettuja ne ovat paikkakuntalaisten keskuudessa ja toisaalta kuinka 

laajalle levinneitä? Ketkä näitä selityksiä tuottavat, ja kuinka tieteellisesti uskottavia ne 

ovat? Entä pitävätkö maallikot niitä uskottavina? 

 Myös Imatran paikannimet kaipaavat lisätutkimusta. Erityisesti tätä tutkimusta 

tehdessäni huomasin, kuinka vähän niitä on aiemmin tutkittu. Esimerkiksi Viljo Nissi-

län teoksista puuttuu monia jo ennen 1900-lukua käytössä olleita makrotoponyymeja. 

Alueella ei ilmeisesti myöskään ole nimestetty järjestelmällisesti, eniten nimiä on maa-

laismaisilta reuna-alueilta. Tätä tutkimusta laajempi etymologiaa ja nimeämisperusteita 

selvittävä aluemonografia olisi siis paikallaan. 

 Vaikka jatkuvassa käytössä olevien paikannimien merkitystä tai asiataustaa ei 

tavallinen kielenkäyttäjä tule usein ajatelleeksi, erikoisemmat paikannimet kiehtovat 

mieltä ja niiden alkuperää pohditaan varmasti jatkossakin.  
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Liite 1. Haastattelurunko 
 

 nimi, ikä, perhesuhteet, koulutus, työhistoria, harrastukset, asumishistoria (kuinka kau-
an tutkimusalueella) 
 

 Oletteko (olleet) kiinnostuneita paikallishistoriasta? Oletteko esim. lukeneet Imatran his-
toriaa käsitteleviä kirjoja? 

 

 Oletteko (olleet) kiinnostuneita paikannimistä? Kiinnitättekö niihin huomiota esim. vie-
raalla paikkakunnalla? Mietittekö esim. mistä kadut ovat saaneet nimensä? 

 

 Missä menee Tainionkosken rajat? (kartta) 
 

 Mitä nimeä/nimiä käytätte omasta asuinalueestanne (tai siitä alueesta, jolla olette asu-
neet tutkimusalueella)? Missä menee sen alueen rajat? 

 

 Koetteko itsenne imatralaisiksi, tainionkoskelaisiksi, joksikin muuksi? Karjalaisiksi? 
 

 Haluatteko tulevaisuudessakin asua tutkimusalueella / muuttaa sinne joskus takaisin? 
 

 Mitkä ovat olleet lempipaikkojanne tutkimusalueella lapsena, nuorena, aikuisena? Entä 
paikkoja, joista ette pidä? 

 

 Miten tutkimusalue on muuttunut omana elin-/asuinaikananne? 
 

 Tiedättekö seuraavien nimien merkityksestä tai taustasta? Muistatteko, mistä tieto on 
peräisin? Jos nimellä on rinnakkaismuotoja tai -nimiä, mitä käytätte yleensä? 

 
o Imatra, Tainionkoski, Mansikkala, Vuoksi, Saimaa, Niskalampi, Mustalampi, 

Paperharju (Paperharjuntie), Suo, Ritikankoski, Asomäki ja Asemäki, Tuulikal-
lio, Karhumäki ja -kallio, Hosseinlahti, Lempeenliete/Lempukka, Ukonniemi 

 

 Onko jokin paikannimi erityisen hyvä, paikalle sopiva, kaunis tms.? Entä ruma, epäsopi-
va, muuten huono? 
 

 Vaikuttavatko paikannimet mielikuvaan itse paikasta? 
 

 Millaiset kadunnimet ovat hyviä/huonoja? Saavatko murteet näkyä nimissä? Mitä mieltä 
olette kadunnimien muuttamisesta?  
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Liite 2. Verkkokysely 
 

Kysely paikannimien taustoista 
 

Kerään tällä lomakkeella aineistoa pro gradu -tutkielmaani varten. Opiskelen Helsingin yliopis-
tossa suomen kieltä ja erikoisalani on nimistöntutkimus. Tutkimusalueeni on Imatran Tainion-
koski laajasti ymmärrettynä, ja tutkielmassani selvitän muun muassa sitä, mistä paikkakuntalai-
set arvelevat kyseisen alueen paikannimien johtuvan. 
 
Jos vastauksesi eivät mahdu alla oleviin kenttiin, haluat kertoa muista Imatran paikannimistä tai 
kysyä jotain, voit lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen petra.tella@helsinki.fi. Jos taas 
haluat jatkaa lomakkeen täyttämistä myöhemmin, toimi lomakkeen lopussa olevan Osittainen 
tallennus -kohdan ohjeiden mukaan. 

 
Kiitos avustasi! 

 
Petra Tella 
 
NIMET 
 
Mistä arvelet seuraavien paikannimien johtuvan? Olen erityisesti kiinnostunut vastaajien omista 
ajatuksista, mutta voit myös kertoa, mitä olet kuullut tai lukenut muualta. Jos sinulle ei jostain 
nimestä tule mitään mieleen, voit jättää sen kohdan tyhjäksi. 
 
Imatra 
 
Tainionkoski 
 
Saimaa 
 
Vuoksi 
 
Mansikkala 
 
Asemäki/Asomäki 
 
Tuulikallio 
 
Ritikankoski 
 
Suo 
 
Niskalampi 
 
Mustalampi 
 
Paperharju 
 
Hosseinlahti 
 
Lempukka/Lempeenliete 
 
Karhumäki/Karhukallio 
 
Ukonniemi 
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TAUSTATIEDOT  
 
Lopuksi kysyn hieman taustatietoja. 
 
*Ikäsi vuosina 
 
*Sukupuolesi 

o Nainen 
o Mies 
o Muu 
o En halua ilmoittaa 

 
*Asutko tällä hetkellä Imatralla? 

o Kyllä 
o En 

 
*Oletko (ollut) kiinnostunut Imatran paikallishistoriasta? 

o Erittäin kiinnostunut 
o Jonkin verran kiinnostunut 
o En juurikaan kiinnostunut 

 
*Oletko suorittanut korkeakouluopintoja kielitieteistä? 

o Olen, suomen kielestä 
o Olen, muusta kielestä 
o En ole 

 
Jos haluat saada valmiin tutkielman luettavaksesi, kirjoita sähköpostiosoitteesi tähän. 
 
Haluatko sanoa vielä jotain?  
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Liite 3. Tutkimusalue Imatran kartalla 
 
 

 


