
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuvottelutilojen nimet 
 

Neuvottelutilanimistö ABB:n Pitäjänmäen kampuksella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Mika Österbacka 

Helsingin yliopisto 

Suomen kieli 

Lokakuu 2016  



 

 

 

 
  



 

 

 

SISÄLLYS 
 

1 Johdanto ................................................................................................................ 1 

1.1 Tutkimuskysymykset ..................................................................................... 2 

1.2 Tutkimusmetodit ja aiempi tutkimus ............................................................. 3 

2 Aineisto ja sen tausta ............................................................................................ 4 

2.1 Tutkimuskohde .............................................................................................. 4 

2.2 Aineisto ja sen rajaaminen ............................................................................. 7 

3 Neuvotteluhuoneet ................................................................................................ 9 

3.1 Konetehdas .................................................................................................. 10 

3.2 Hiomotie 30 ................................................................................................. 26 

3.3 E-tehdas ....................................................................................................... 28 

3.4 Tellus ........................................................................................................... 37 

4 Nimien rakenne ja merkitys ................................................................................ 45 

4.1 Nimien muodostamat semanttiset kentät ja merkitysverkostot ................... 46 

4.2 Rakenne ja muoto ........................................................................................ 55 

4.3 Nimien esikuvina propri ja appellatiivi ....................................................... 59 

4.4 Nimen kieli .................................................................................................. 63 

4.5 Nimien funktiot ............................................................................................ 68 

5 Päätäntä ............................................................................................................... 80 

LÄHTEET ............................................................................................................. 90 

LIITTEET 

 



 

 

1 Johdanto 

 

ABB on yli sadassa maassa toimiva teollisuusyhtymä, joka nykyään keskittyy 

lähinnä sähkövoima- ja automaatiotekniikan alueille (ABB4). Päätin tutkia ABB:n 

Helsingissä sijaitsevan Pitäjänmäen tehdaskampuksen nimistöä, koska tehdas on 

pitkäaikainen asiakkaani ja työskentelin siellä myös tutkimusta suunnitellessani 

keväällä 2015. Harvoilla kielentutkijoilla on edes mahdollisuus päästä tehdasalu-

eelle, joten tartuin tilaisuuteeni. Alueen laajasta nimistöstä aineistokseni valikoi-

tuivat tehdaskampuksen neuvottelutilojen nimet, koska aineisto oli siten rajatta-

vissa sopivan kokoiseksi pro gradu -tutkielmaa varten. Valintaan vaikutti myös se, 

että neuvottelutilojen nimien kautta tuskin tulee esille luottamuksellista tietoa, 

joka voisi esimerkiksi vahingoittaa yrityksen asemaa kilpailullisesti. 

Tiiviitä yhteyksiä Pitäjänmäen tehtaaseen on suvussani kahdessa polvessa, 

sillä isäni on työskennellyt Strömbergillä ja sittemmin hetken aikaa sen toiminnan 

jatkajalla ABB:llä 1960-luvulta 1980-luvun lopulle. Muistankin tehdasalueen lap-

suudestani, koska pääsin isäni mukana käymään siellä jo 1980-luvulla. Paikka on 

muuttunut huomattavasti noista ajoista, mutta niin se on muuttunut myös 2000-

luvun vaihteesta, jolloin olin ensimmäistä kertaa itse siellä töissä.  

Tutkimuskohteessani minua kiehtoo lisäksi se, että Pitäjänmäen tehdas on 

iso osa suomalaista teollisuushistoriaa, joten voin tutkimukseni ohessa toteuttaa 

myös historiaharrastustani. Tehtaan tuotteilla on pitkälti sähköistetty Suomea, ja 

sen toiminta on vaikuttanut paljon koko maan infrastruktuuriin, aina voimalaitok-

sista sähköliesiin (HÖ
1
). Nykyisin tehdasta hallinnoivalla ABB:llä on edelleen 

merkittävä vaikutus Suomeen niin työllistäjänä kuin infrastruktuurin tuottajana. 

Toisaalta monikansallisen yhtiön myötä kansainvälisiä yhteyksiä on aiempaa laa-

jemmin. Niin kansainvälisyys kuin vahvat yhteydet Suomeen ja suomalaisuuteen 

näkyvät myös aineistona olevassa nimistössä monin tavoin. Pyrkimykseni tämän 

työn kautta on muun muassa tallentaa muuten ehkä unohduksiin jäävää kulttuuri- 

ja teollisuushistoriaa alituisesti muuttuvassa ympäristössä. 

Suuren kiitoksen työn toteutumisesta ansaitsee ABB Oy, jonka taholta on 

oltu erittäin myötämielisiä tutkimustani kohtaan. Vaikka ABB:n toimialaan ei 

kielitiede varsinaisesti kuulu, suhtautuu yritys erittäin myönteisesti kaikenlaiseen 

                                                 
1
 Informanttien lyhenteet on avattu liitteessä 1. 
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tieteelliseen tutkimukseen. Mainittakoon, että informanttieni (HÖ ja MJ) mukaan 

ABB ja sen edeltäjäyritys Strömberg ovat olleet mukana esimerkiksi kehittämässä 

suomeen sähköteknistä sanastoa ja tukeneet sen tutkimusta muun muassa yhteis-

työssä Teknillisen korkeakoulun kanssa.  

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tarkastelen työssäni ABB:n Helsingissä sijaitsevan Pitäjänmäen tehdaskampuk-

sen neuvottelutilojen nimiä. Työn pääasiallinen tarkoitus on luoda yleiskuva ai-

neiston nimistä muun muassa temaattisen ja funktionaalis-semanttisen analyysin 

avulla. Käsittelen ensin nimet temaattisen analyysin kautta, ja hyödynnän siinä 

esille tulleita tietoja muussa analyysissäni. Pääasiallinen tavoitteeni on kuvata, 

millaisia nimiä aineistooni kuuluu, ja siten säilyttää ja vaalia tietoa alituisesti 

muuttuvasta nimistöstä. Pyrin tutkimuksessani vastaamaan seuraaviin kysymyk-

siin: 

 Miten nimet jakautuvat temaattisiin ryhmiin nimen taustalla olevan ilma-

uksen merkityksen mukaan, kuten muistonimiin, taivaankappaleiden ni-

miin ja puiden nimityksiin?  

 Millainen on nimien rakenne, muoto ja merkitys?  

Temaattisten ryhmien kautta tarkastelen, mikä on nimien vaikutus toisiinsa 

temaattisen ryhmän sisällä ja mikä taas on temaattisen ryhmän tai yksittäisten ni-

mien vaikutus toisiin aihepiireihin. Samalla kuvaan, miten nimetyt kohteet sijoit-

tuvat suhteessa toisiinsa, ja tuon esille nimestyksen yhteydessä ja temaattisen ana-

lyysin kautta esille tulleita seikkoja siitä, mikä on mahdollisesti vaikuttanut ni-

meämiseen. Lisäksi pyrin vastaamaan siihen, millaisia semanttisia yhteyksiä ja 

funktioita nimillä on. Selvitän edelleen, onko nimen esikuva eli nimen taustalla 

ensisijaisesti oleva ilmaus appellatiivi vai propri ja mikä on nimen kielellinen 

tausta. Pohdin myös, mihin nimikategoriaan aineistona olevat nimet kuuluvat, 

millainen on prototyyppinen nimi aineistossani ja miten aineiston nimistä välittyy 

merkityksiä. Nämä pohdintani ja arvioni esitän analyysiluvuissa esille tulleiden 

piirteiden kautta tutkielman päätäntäluvussa. 

Ennen aineiston analysointia esitän ennakko-oletuksia tutkimukseni nimien 

piirteistä. Ensimmäinen hypoteesini on, että tutkitussa nimistössä on nähtävissä 

pyrkimys kansainvälisyyteen ja ABB:n viralliseen kieleen englantiin, mutta toi-
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saalta nimistössä halutaan ilmentää myös tehtaan suomalaisuutta ja suomalaista 

historiallista taustaa perinteitä kunnioittaen. Toinen oletukseni on, että neuvottelu-

tilojen nimet ovat paikannimiä tai ainakin nimikategorioilla on yhteisiä funktioita. 

 

1.2 Tutkimusmetodit ja aiempi tutkimus 

 

Koska tarkoituksena on kuvata aineiston nimet mahdollisimman tarkasti mutta pro 

gradu -tutkielman laajuuden rajoissa, on temaattisen käsittelyn yhteydessä oleva 

nimien esittely iso osa työtäni. Neuvottelutilojen nimistöä ei ole käsitykseni mu-

kaan ainakaan Suomessa tutkittu aiemmin, joten suoria esikuvia metodologiselle 

tarkastelulle ei juuri ole, mutta olen pyrkinyt hyödyntämään aiempaa tutkimusta 

soveltaen sitä oman aineistoni käsittelyyn.  

Tutkimukseni jakautuu metodologisesti kahteen osaan, joista ensimmäisessä 

(luku 3) luokittelen neuvottelutilat sijaintitietoa käyttäen temaattisiin ryhmiinsä 

sen mukaan, mikä on nimen ensisijainen esikuva. Tällä esikuvalla tarkoitan ilma-

usta, joka on ensisijaisesti nimenannon taustalla. Temaattisen analyysin ohessa 

luon myös yleiskuvan aineiston nimistä. Tämän analyysin tietoja ja tulkintoja käy-

tän apuna tutkimuksen toisessa osassa (luku 4). Siinä tarkastelen nimiä erilaisina 

kokonaisuuksina käyttäen soveltavasti funktionaalis-semanttista analyysimallia, 

mutta kuvaan samalla nimien rakennetta, muotoa ja taustalla olevia merkityksiä.  

Tutkimukseni kulmakiviä on Paula Sjöblomin (2006) väitöskirjassaan Toi-

minimen toimenkuva – Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot esittelemä 

malli tarkastella nimiä. Olen käyttänyt hänen väitöskirjaansa pääasiallisena läh-

teenäni koko työssä ja tärkeimpänä metodologisena esikuvanani työn neljännessä 

luvussa. Paikannimistössä ja erityisesti kaavanimissä yleinen ilmiö, jota kutsutaan 

termeillä ryhmänimet tai aihepiirinimet, nimien jakautumisesta temaattisiin ryh-

miin taas tulee vahvasti esille kolmannessa luvussa (ks. Lehikoinen 1999; Ainiala 

– Saarelma – Sjöblom 2008: 135–137). Aihepiirinimiä on käsitelty pitkään ja pal-

jon kotimaisessa onomastiikassa (esim. Lehikoinen 1999; Ainiala 2004; Aalto 

2002). 

Temaattinen analyysimalli on pitkälti itse kehittelemäni. Vaikka samankal-

taista lähestymismallia on eittämättä käytetty myös muussa tutkimuksessa, en ole 

varsinaisesti käyttänyt mitään aiemmin luotua mallia. Sen sijaan Paula Sjöblomin 

(2006) yritysnimien tarkasteluun kehittämää funktionaalis-semanttista mallia on 
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tämän tutkimuksen lisäksi sovellettu monella tavalla eri tutkimuksissa. Mallia on 

käyttänyt esimerkiksi Anna Suntio (2014) pörssiyhtiöiden nimien tutkimisessa. 

Sjöblomin ja Suntion tutkimat yritysnimet poikkeavat paljon neuvottelutilojen 

nimistä, mutta funktionaalis-semanttista mallia on sovellettu myös muihin kuin 

yritysnimiin useissa pro gradu -tutkielmissa. Omaa aineistoani eniten muistuttavia 

nimikokonaisuuksia ovat tutkineet muun muassa Saara Ujainen (2007) aiheenaan 

lastenvaatteiden nimet ja Sari Heinilä (2012) aiheenaan taideteosten nimet. Yhtä-

läisyyksiä aineistoni nimiin on löydettävissä jossain määrin myös Sini Kyytsösen 

(2015) tutkimista Linnanmäen laitenimistä.  

Mainittakoon, että kaupallisiin nimiin keskittyviä tai ainakin niitä sivuavia 

tutkimuksia ovat tehneet myös muun muassa Laura Oinonen (2013) juustojen 

tuotenimistä ja Janne Seppälä (2013) epävirallisista kulkineennimistä. Erityisesti 

Anita Schybergsonin (2009) väitöskirja kauppalaivojen nimistä on suurena apuna 

omassa tutkimuksessani, koska kauppalaivojen nimet muistuttavat paljon aineis-

toni nimiä. Kaikki mainitut tutkimukset käsittelevät kaupallisia tai ainakin niiden 

raja-alueelle kuuluvia nimiä (ks. Ainiala ym. 2008: 323–329) funktionaalis-

semanttista analyysimallia soveltaen. Kaupallisuus on läsnä myös omassa aineis-

tossani, koska nimeäjä- ja käyttäjäyhteisö harjoittaa kaupallista toimintaa. 

Tutkielman yleisistä käytännöistä mainittakoon, että siinä esitetyt käännök-

set ovat omiani, ja ne on tarkastettu verkkosanakirjasta (Sanakirja.org), ellei toisin 

ole mainittu. Liitteessä 1 lueteltuihin informantteihin on viitattu kaksikirjaimisella 

lyhenteellä, mutta aineiston keruussa on ollut osallisena muitakin informantteja. 

 

 

2 Aineisto ja sen tausta 

 

Tässä luvussa taustoitan ensin tutkimuskohteena olevaa ABB:n tehdaskampusta 

kuvaamalla itse paikkaa ja kertomalla lyhyesti sen historiasta. Sen jälkeen esitte-

len aineistoani ja sen rajaamista. 

 

2.1 Tutkimuskohde 

 

ABB:n Pitäjänmäen kampus muistuttaa pientä kaupunkia tai kaupunginosaa, mut-

ta paikkojen nimet ovat pääosin rakennuksien sisällä, joten niitä ei tietenkään ole 



 

5 

merkitty yleis- ja opaskarttoihin (Karttapaikka; HSO). Alueen nimistön muodos-

tavat muun muassa tuotanto-osastojen, tulosyksikköjen ja rakennusten osien ni-

met. Suurin osa nimistä on ilmaistu kyltein – neuvottelutilat käsittääkseni poikke-

uksetta. Eksaktiin suunnistamiseen kuitenkin käytetään koordinaatistoa, jonka 

perustana ovat kirjain- ja numeroyhdistelmästä muodostuvat tolppakoodit. Tolp-

pakoodein on merkitty esimerkiksi pääosa Konetehtaan ovista kartassa 1. Vain 

etufasadilla sijaitsevat niin sanotut tornit (ks. liite 3) ovineen ovat saaneet merkin-

nän A–D.  

 

 

Kartta 1. Pitäjänmäen kampusalue ja sen ympäristö (ABB5). 

 

Tehdas on vaikuttanut paljon ympäristöönsä – niin kulttuurillisesti kuin 

maisemallisestikin – noin satavuotisen historiansa aikana (esim. PSR; Eskelinen 

& Kanerva 2000). Vaikutus ulottuu esimerkiksi kaavanimistöön metallin työstä-

miseen liittyvin nimin, kuten kartasta 1 voidaan havaita. Strömberg-alkuiset nimet 

puolestaan tulevat tehtaan toiminnan aloittaneen yhtiön ja sen perustajan nimestä. 

Valimon juna-asema taas on saanut nimensä aikanaan Konetehtaan itäpäässä si-

jainneelta Strömbergin valimolta, vaikka asemaksi sittemmin ylennetty entinen 

Strömbergin seisake sijaitsee nykyään aivan eri kohdassa alueen itäpuolella kuin 

alkuperäinen valimorakennus (HÖ, MJ ja AM; ks. WIKI s.v Valimon rautatie-
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asema). Tutkimukseni kannalta olennaisia ovat eri rakennuskokonaisuudet, jotka 

ovat ikäjärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan Konetehdas, E- eli Elektroniikka-

tehdas (myös E-talo), Tellus-talo ja Hiomotie 30. Niiden sijaintia havainnollistaa 

kartta 1.  

ABB:n Pitäjänmäen tehdaskampuksella on pitkä ja monipuolinen historia. 

Tehtaan historian taustalla on Gottfrid Strömbergin Helsinkiin vuonna 1889 pe-

rustama sähköliike, jonka toiminta laajeni vähitellen osakeyhtiöksi (Sukselainen 

1940: 24, 104–105). Monien vaiheiden kautta yritys alkoi hankkia maata Pitäjän-

mäestä 1910-luvulla, ja vuonna 1915 päätettiin sinne rakentaa valimo, jonka yh-

teyteen pian huomattiin tarvittavan myös työpaja (mts. 141, liitekartat). Valimo 

siipirakennuksineen valmistui 1916 ja konehalli 1919 (mts. 201). Vuonna 1933 

yrityksen Sörnäisten tehtaassa tapahtuneen raivoisan tulipalon takia toiminta pää-

tettiin keskittää Pitäjänmäkeen, ja suurin osa nykyisestä Konetehtaan alueesta 

rakennettiin 1930-luvulla (mts. 231–232, liitekartat). Viimeinen suuri laajennus 

valimo- ja siipirakennuksesta alkunsa saaneelle Konetehtaalle on valmistunut 

vuonna 1985, mutta tehdas on valmistunut nykymuotoonsa vähitellen miltei jat-

kuvan muutoksen kautta, ja tilat on rakennettu vuosien saatossa lähes kokonaan 

uudelleen – jopa useaan kertaan (ABB3; Sukselainen 1940: liitekartat). Elektro-

niikkatehtaan osat ovat valmistuneet vuosina 1964–1980 ja Tellus-talo vuonna 

1999 (ABB3). Hiomotie 30 puolestaan on valmistunut vuonna 2000 (Kauppaleh-

ti). 

Tutkimuskohdettani hallinnoi nykyään monikansallinen ABB-yhtymä, jon-

ka suomalaisen tytäryhtiön ABB Oy:n ytimen taustalla on entinen Oy Strömberg 

Ab. Vuonna 1986 suomalaisomistuksessa ollut Strömberg siirtyi ruotsalaiselle 

Asealle (aikaisemmin Allmänna Svenska Elektriska AB), joka kaksi vuotta myö-

hemmin yhdisti sähköliiketoimintansa sveitsiläiseen BBC:n kanssa monikansalli-

seksi Sveitsin Zürichissä pääkonttoriaan pitäväksi ABB-konserniksi (aikaisemmin 

Asea Brown Boveri). Gottfrid Strömbergin yrittäjäntyön ja hänen nimeään kanta-

van yritystoiminnan kautta ovat kasvaneet myös Suomelle erittäin tärkeät Nokia ja 

Kone. Ei siis liene ihme, että tutkimusaineistossani on kuusi nimeä, joiden esiku-

vana on hänen nimensä. (Seppälä 1997: 331; WIKI s.v. ABB.) 

ABB toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on toimintaa noin sadassa maassa ja 

työntekijöitä noin 135 000. Suomessa yritys on yksi suurimmista työnantajista 

5100 työntekijällään, ja pääkaupunkiseudulla se on suurin. Helsingin Pitäjänmäes-
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sä toimintaan liittyvät ”moottorit, generaattorit, taajuusmuuttajat, energianhallin-

ta-, linjakäyttö-, sähköistys-, ja instrumentointiratkaisut, tehdastietojärjestelmät ja 

kunnossapitopalvelut”. (ABB1.) 

Pitäjänmäen tehdaskampuksella työskentelee yli 2000 henkilöä, ja pelkäs-

tään Konetehtaalla on työntekijöitä noin tuhat, mutta henkilöstön määrä vaihtelee 

jatkuvasti esimerkiksi tuotannollisten tilanteiden mukaan (MJ). Mainitut arviot 

työntekijämääristä kuitenkin kuvaavat hyvin tehdaskokonaisuuden merkitystä ja 

kokoa työllistäjänä nimestyksen aikana, joten jo esitetty vertaus pieneen kaupun-

kiin lienee paikallaan. 

 

2.2 Aineisto ja sen rajaaminen 

 

Tarkoituksenani oli aluksi kerätä ABB:n Pitäjänmäen tehdaskampuksen paikan-

nimistö kokonaisuudessaan ja käsitellä sitä, mutta alue on niin laaja ja nimiä niin 

paljon, että jouduin jo nimestyksen aikana rajaamaan aineistoa. Päämääränäni on 

kuitenkin ollut päätyä jonkinlaiseen suhteellisen yhtenäiseen kokonaisuuteen, jol-

laisen alueen neuvottelutilojen nimistö muodostaakin.  

Päädyttyäni käsittelemään vain alueella olevien neuvottelutilojen nimiä, ke-

räsin niitä erilaisista lähteistä. Rajasin aineiston sellaisiin nimiin, jotka olivat käy-

tössä nimestyksen päättyessä syksyllä 2015. Erilaisten lähteiden tietojen ja niiden 

arvioinnin jälkeen aineistooni kertyi 178 nimeä. Lähes kaikki nimet olen poiminut 

jostain kirjallisesta lähteestä. Sähköpostitse sain tiedon erään yksikön hallinnoi-

mista tiloista (ks. 3.1 Konetehdas, Korukivet), koska niitä ei ollut lueteltu missään 

saamassani kirjallisessa lähteessä. Nimien Akvaario [POR], Jenny ja Venla tiedot 

tarkastin tiloja hallinnoivan osuusruokalan henkilökunnalta. Ilmeisesti kyseiset 

nimet ovat vain osuusruokalan omassa varauskalenterissa, joka ei ollut käytettä-

vissäni. Muita nimiä oli lueteltuna erilaisissa neuvotteluhuonekartoissa, luettelois-

sa ja varauskalentereissa, joista suurin osa oli tiedostopohjaisia. Pyrin myös täy-

dentämään tietoja informanttien avulla. Lähteet olivat kuitenkin usein ristiriitaisia 

keskenään: erilaisia kirjallisia lähteitä on päivitetty vaihtelevasti, ja informantit 

muistivat joskus asioita väärin. Esimerkiksi tilojen sijaintitiedot saattaoivat vaih-

della lähteiden välillä ja nimiä oli päivitetty vain osittain tietokantoihin. Lähteiden 

välillä oli siis arvioitava, mitkä tiedot ja miltä osin niissä olivat ajantasaisia ja 

mitkä vanhentuneita.  
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Pitäjänmäen kampusalueen tutkiminen on haastavaa, koska erilliset tulosyk-

siköt toimivat hyvin itsenäisesti. Neuvottelutiloja ei ole kokonaisuudessaan koottu 

sellaiseen luetteloon, jonka ajantasaisuudesta kukaan jatkuvasti vastaisi. Kerää-

missäni luetteloissa on muun muassa sellaisia nimiä, jotka ovat poistuneet käytös-

tä. Esimerkiksi liitteenä oleva neuvotteluhuonekartta (liite 2) on auttamattomasti 

vanhentunut, vaikka moni informantti ja pääportin henkilökunta tarjosivat sitä 

minulle ajantasaisena esityksenä alueen neuvotteluhuoneista ja niiden sijainnista.  

Kaikkiin tiloihin tehdaskampuksella ei myöskään ole välttämättä pääsyä, 

vaikka olisi töissä alueella. Tämän takia on osan aineistoni kohdalla ollut mahdo-

tonta selvittää varmasti, onko nimetty tila enää edes neuvottelutilakäytössä tai 

millainen tila on kyseessä. ABB:n eri yksiköt voivat hyvin vapaasti nimetä tilo-

jaan, ja on mahdollista, että yksikön muuttaessa nimi siirretään mukana nimeä-

mään jotain toista tilaa (TL). Tiloja myös muutetaan alituisesti. Esimerkiksi ni-

mestyksen aikana valmistui E-tehtaalla toimistotilojen remontti, jonka yhteydessä 

neuvottelutilojen nimistöön tuli yli 40 uutta nimeä. Nimistön dynaamisuudesta 

kertoo sekin, että nimestyksen jo päätyttyä myös Konetehtaan vastaanotto muutti 

uusiin tiloihin kesällä 2016, ja sen yhteyteen tuli viisi uutta neuvottelutilaa, joiden 

nimistä ei tätä kirjoitettaessa vielä ole tietoa (MJ, PK).  

Nämä seikat ovat vaikeuttaneet huomattavasti synkronista tutkimuslähtö-

kohtaani, koska nimet saattavat muuttua hyvin nopeasti eikä muutoksista ole koot-

tua tietoa. On siis hyvin mahdollista, että aineistossa on nimiä, jotka eivät enää 

nimestyksen päättyessä ole olleet käytössä. Joitain nimiä saattaa myös puuttua 

aineistostani. Esimerkiksi tiedossani on, että Elektroniikkatehtaan tuotantotiloissa 

on neuvottelukäyttöön tarkoitettuja tiloja (KV). Ne eivät kuitenkaan ole tietääkse-

ni missään sähköisessä varausjärjestelmässä, eikä niistä ollut nimestyksen yhtey-

dessä saatavilla tietoa, joten mainituilla tiloilla mahdollisesti olevat nimet jäävät 

luonnollisesti tutkimuksen ulkopuolelle.  

Aineiston rajaamisessa on myös määriteltävä, mikä on neuvottelutila. Neu-

vottelutilaksi olen luokitellut myös kabinetteja, koska niiden käyttö ja infrastruk-

tuuri eivät juuri eroa neuvotteluhuoneiden käytöstä tai varustelusta. Erottava tekijä 

on lähinnä tilaa hallinnoiva osapuoli: kabinetit ovat osuusruokalan alaisuudessa. 

Tilojen koko vaihtelee paljon. Jotkut neuvottelutiloiksi luokittelemistani saleista 

muistuttavat auditoriota, ja osa tiloista saattaa olla pääosin luokkahuonekäytössä. 

Toista ääripäätä kooltaan edustavat tilat, joiden kapasiteetti on vain yksi henkilö – 
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neuvotella voi tietysti aina itsensäkin kanssa, mutta ilmeisesti niitä käytetään 

muun muassa videoneuvotteluihin. Kaikki neuvottelutilat eivät ole edes huoneita, 

vaan aineistossa on myös avotilojen nimiä. Tiloja kuitenkin yhdistää se, että aina-

kin pääosa niistä on jonkinlaisen varausjärjestelmän piirissä.  

Koska neuvottelutilojen nimeämistä ei virallisesti säätele oikeastaan mikään 

taho, on huomioitava, että aineistoni edustaa vain yhdellä tehdaskampuksella 

esiintyvää nimeämiskulttuuria. Muilla yrityksillä tai yleensä sosiaalisilla yhteisöil-

lä saattaa olla aivan erilaisia tapoja nimetä tilojaan. Esimerkiksi Helsingin Sano-

mien neuvotteluhuoneita käsittelevästä artikkelista voidaan poimia erilaisia tapoja 

nimetä tiloja (HS). Tilat voidaan nimetä vaikkapa erilaisin teemoin (esimerkiksi 

elokuva-, sisustuselementti-, internetlyhenne- ja hittitietokonepeliteema), mutta 

yhtä hyvin nimi voi olla koodi, joka ilmaisee tilan lajin ja sijainnin (NhF2a ’neu-

votteluhuone pääkonttorin rakennuksen F toisen kerroksen a-puolella’) (ma.).  

 

 

3 Neuvotteluhuoneet 

 

Analysoin tässä luvussa aineistoani nimien teeman ja tilojen sijainnin perusteella. 

Pyrin valottamaan myös nimeämisperusteita ja nimeämisen taustaa, jos perusteista 

on tietoa tai niitä voi päätellä nimistä itsestään käsin. Tarkoituksena on siis luoda 

mahdollisimman tarkka yleiskuva aineistosta. Kutsun tarkastelutapaani temaatti-

seksi analyysiksi.  

Nimeämisperusteiden lisäksi tärkeää on myös selvittää nimen taustalla oleva 

ensisijainen esikuva, koska sen perusteella nimien erilaisten merkitysten käsittely 

helpottuu luvun 4 analyyseissä. Nimen esikuvalla tarkoitan ilmausta ja sen merki-

tystä, joka on ensisijaisesti nimeämisen taustalla. Pyrin myös tuomaan esille muita 

mahdollisia ja toissijaisia esikuvia, kuten ensisijaisen esikuvan taustalla olevia 

ilmauksia ja merkityksiä. Esimerkiksi nimen Diesel ensisijaiseksi esikuvaksi luo-

kittelen kontekstin perusteella merkityksen ’dieselpolttoaine’, vaikka polttoaineen 

nimityksen taustalla on propri, ja ilmauksen sivumerkityksenä voidaan pitää myös 

tietyntyyppistä ’moottoria’. Taivaankappaleiden mukaan nimettyjen neuvotteluti-

lojen ensisijaisena esikuvana toimii puolestaan taivaankappaleen nimi eikä myyt-

tinen hahmo, jonka mukaan esikuva on saanut nimensä, kuten nimissä Hermes ja 

Pandora. Toisaalta on mahdollista, että nimeen on vaikuttanut useita merkityksiä, 
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mutta pyrin valitsemaan todennäköisimmän ja vahvimmin vaikuttaneen merkityk-

sen ensisijaiseksi esikuvaksi. 

Nimien temaattiset ryhmät eivät ole aina selvärajaisia. Saman aihepiirin 

mukaan nimetyt tilat voivat jakautua moneen eri paikkaan rakennuksen sisällä ja 

jopa eri rakennuksiin. Samassa temaattisessa ryhmässä voi olla nimiä eri kielelli-

sistä taustoista ja nimien ensisijaiset esikuvat voivat olla niin propreja kuin appel-

latiivejakin, mikä ilmenee myös luvussa neljä (ks. 4.3). Vaikka temaattisilla ryh-

millä on samankaltaisuuksia tai muita yhteyksiä eri rakennusten välillä, olen luo-

kitellut temaattiset ryhmät erillisiksi, jos nimetyt tilat sijaitsevat eri rakennuksissa. 

Tarkastelen nimiä tämän takia rakennuksittain.  

Temaattisten ryhmien kautta on löydettävissä yhtymäkohtia muun muassa 

neuvottelutilojen nimien ja kaavanimien välillä (ks. Ainiala ym. 2008: 131–137). 

”Kaavanimistä valtaosa on kadunnimiä” ja ”valtaosa kadunnimistä on ryh-

mänimiä” (Lehikoinen 1999: 61–62). ”Ryhmänimien käytön tarkoituksena on 

yhtenäistää nimistöjä ja helpottaa osoitteiden löytämistä”, eikä ”samaa aihepiiriä 

saisi käyttää eripuolilla kaupunkia”, jotta nimet palvelisivat tarkoitustaan suunnis-

tamisessa (mts. 62–63). Toisaalta vaatimus saman aihepiirin käyttämisestä vain 

yhdessä paikassa ei aina toteudu edes niin säänneltyjen nimien kuin kaavanimien 

kohdalla (mp. ja Aalto 2002: 209, 216–217). Mainitut seikat pätevät pitkälti myös 

aineiston neuvottelutilojen nimiin. Vaikka saman aihepiirin mukaan nimetyt tilat 

saattavat jakautua eri rakennuksiin tai aihepiirit voivat helposti sekoittua toisiinsa, 

esimerkiksi lukujen 3.1 (tuulet) ja 3.2 (tuulet Hiomotiellä) nimet, on nimien tee-

man kautta usein mahdollista yhdistää nimetty tila johonkin paikkaan.  

 

3.1 Konetehdas 

 

Konetehtaan neuvotteluhuoneet ja tilat olen jakanut 11 osaan nimien teeman mu-

kaan. Aluksi analysoin kirjallisuuden nimiä ja Jennyä ja niiden jälkeen muis-

tonimiä, koska näistä kahdesta ryhmästä on ollut eniten tietoa saatavilla ja ne 

muodostavat yhdessä henkilönnimien ryhmän – ensimmäiset kirjallisuuden vaiku-

tuksesta nimettyjen nimien ryhmän ja jälkimmäinen luonnollisten henkilöiden 

nimien ryhmän. Pääosa koko kampusalueen etunimien mukaan annetuista nimistä 

liittyvät kirjallisuuden nimiin, mutta poikkeuksena ovat Gottfrid I–V -nimet, jotka 

kuuluvat muistonimiin. Mielenkiintoista on, että pääosin vain Konetehtaalla on 
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nimetty neuvottelutiloja henkilönnimien mukaan. Henkilöiden ja hahmojen mu-

kaan nimettyjä tiloja on koko aineistossa edellä mainittujen lisäksi vain kaksi, 

Verne ja Nemo E-tehtaalla (ks. 3.3, Verne). Myös Telluksessa on paljon nimiä, 

joiden taustalla on myyttisen hahmon nimi, mutta ensisijaisena nimeämisperus-

teena on niiden kohdalla ollut kuuluminen taivaankappaleiden nimiin, jotka on 

puolestaan nimetty myyttisen hahmon mukaan (ks. 3.4). 

Henkilönnimien jälkeen käsiteltävät kolme ryhmää ovat tuotanto, polttoai-

neet sekä tuotteiden osat ja ominaisuudet. Kyseisiä ryhmiä yhdistää se, että ne 

liittyvät jotenkin tehtaan tuotteisiin. Tuotteisiin ja niiden käyttökohteisiin liittyviä 

nimiä on paljon myös E-tehtaan nimissä, koska siellä pääteemana on infrastruk-

tuuri, jossa käytetään ABB:n tuotteita (ks. 3.3). Luontoteema yhdistää seuraavia 

kolmea käsiteltävää ryhmää, jotka ovat tuulet, puut ja pilvet. Hyvällä tahdolla 

luontoaiheeseen voi liittää myös niiden jälkeen käsiteltävän ryhmän eli korukivet. 

Pääosa Hiomotie 30:n nimistä liittyy luontoon, mutta luontonimiksi voidaan luo-

kitella myös esimerkiksi merien nimet E-tehtaalla ja taivaankappaleiden nimet 

Telluksessa (ks. Sjöblom 2006: 48–49; 3.2; 3.3; 3.4). Tilaa sekä sen sijaintia ja 

käyttöä kuvaavat nimet taas muodostavat muista nimistä selkeästi erottuvan ryh-

mänsä, koska nimet kuvaavat jotenkin reaalimaailman tarkoitteitaan. Lopuksi kä-

sittelen nimiä, jotka eivät oikein sovi mihinkään aiemmin mainituista ryhmistä. 

 

Kirjallisuuden nimet ja Jenny 

B-tornin kohdalla on B-portti ja vastaanotto (1. krs), jota kutsutaan yleisesti B-

respaksi (ks. kartta 2). Vastaanottotilan yhteydessä on seitsemän neuvotteluhuo-

netta, jotka on nimetty vuosituhannen vaihteen paikkeilla Aleksis Kiven Seitse-

män veljeksen mukaan. Sittemmin yksi huoneista on nimetty uudelleen, koska se 

on siirtynyt toisen yksikön käyttöön. Vastaanotto ja sen yhteydessä oleva tila it-

sessään on nimetty Jukolaksi. Se käsittää vastaanottotiskin ja olohuonemaisen 

odottelutilan sekä kaksi käytävää, joiden varrelta on pääsy neuvotteluhuoneisiin. 

Jukolasta on myös pääsy kahteen kabinettiin Venlaan ja Jennyyn, joita hallinnoi 

POR eli Pitäjänmäen osuusruokala. Kabineteista on myös suora oviyhteys vierei-

sen ruokalan puolelle. Pääsy Jukolan puolelta on estetty Tuomaaseen eli nykyi-

seen Emeraldiin. (PK.) 
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Pohjapiirros 1. Jukola, läheiset kabinetit sekä Emerald (ABB, muokattu). 

 

Pohjapiirroksesta 1 voidaan todeta, että neuvotteluhuoneet muodostavat tii-

viin kokonaisuuden vastaanottotilan ympärille. Pitkään vastanotossa työskennellyt 

informantti (PK) harmitteli toisen yksikön käyttöön siirtyneen ”epäilevän Tuo-

maan” puuttumista kokonaisuudesta, joten nimi on saanut kielenkäytössä myös 

viitteitä apostoli Tuomaaseen (ks. esim. WIKI s.v. Tuomas (apostoli)). Hän kui-

tenkin sanoi, että yhden veljeksen puuttumisesta huolimatta huonekokonaisuutta 

kutsutaan edelleen yleisesti Seitsemäksi veljekseksi. 

Nimeämisessä mukana olleiden informanttien mukaan (ES ja TI) Jukolan ja 

sen neuvotteluhuoneiden nimeämisprosessista ei ole enää tarkkaa muistikuvaa. He 

kuitenkin muistelevat, että huoneiden määrä olisi motivoinut nimeämisen, ja ko-

kevat myös suomalaiselle kulttuurille olennaisen teoksen nimien käyttämisen tär-

keäksi. Ilmeistä neuvotteluhuoneryhmän nimeämiselle Seitsemän veljeksen mu-

kaan on, että nimet muodostavat helposti muistettavan kokonaisuuden, jonka pe-

rusteella tiloihin löydetään vaivattomasti.  

Jukolan alkuperäiset nimet ovat Juhani, Tuomas (nykyiseltä nimeltään Eme-

rald), Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero. Neuvotteluhuoneet olisi voitu nimetä 

loogisesti esimerkiksi kokonsa tai toimintojensa puolesta seitsemän veljeksen ikää 

tai muuta ominaisuutta ajatellen. Nykyisistä veljesten mukaan nimetyistä toiseksi 

suurin on kuitenkin nimetty esikuvateoksen nuorimman veljen mukaan Eeroksi. 

Alkujaan toiseksi suurin, mutta lähes vastaavan kokoinen Eeron kanssa, on enti-

nen Tuomas, jonka esikuva mainitaan veljeksistä harteikkaimmaksi. Mahdollista 

on, että nimeämisessä on ajateltu nuorimman veljen Eeron älyllistä suuruutta Seit-

semässä veljeksessä. Yhtä lailla mahdollista kuitenkin on, ettei tällaisia ominai-

suuksia ole otettu huomioon ja nimet on vain sattumanvaraisesti annettu seitse-

mälle huoneelle. Joka tapauksessa vanhimman veljeksen mukaan nimettyyn ja 
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suurimpaan Juhaniin mahtuu 60 henkilöä, ja se toimii myös pienenä auditoriona. 

Muiden huoneiden ominaisuuksista voidaan todeta, että Aapo, Simeoni, Timo ja 

Lauri ovat videoneuvotteluhuoneita ja niihin kaikkiin mahtuu noin 11 henkilöä, 

joten niiden kohdalla nimeämiseen tuskin on vaikuttanut tilan koko. Informanttini 

muisteli, että myös ABB:n Vaasan tehtaalla olisi nimetty neuvotteluhuoneita Seit-

semän veljeksen mukaan (PK). 

Venla ja Jenny ovat erottamaton osa Jukolaa, koska niistä on suora oviyhte-

ys Jukolan aulaan (ks. pohjapiirros 1). Toisaalta ne ovat luonnollisesti myös osa 

ruokalaa, koska niiden toisesta päästä on puolestaan ovi osuusruokalaan. Vaikka 

tilat ovat varsinaisesti kabinetteja, ne ovat myös neuvotteluhuonekäytössä eivätkä 

eroa varustukseltaan tai sisustukseltaan neuvotteluhuoneista. Erottavana tekijänä 

on lähinnä se, että ne ovat osuusruokalan hallinnoimia. Osuusruokalan edustajan 

(HL) muistikuvat Venlan ja Jennyn nimeämisestä olivat hieman hämäriä, vaikka 

hän oli mukana päättämässä kabinettien nimistä. Huoneet on nimetty todennäköi-

sesti jo vuonna 2001, kun ruokalakokonaisuus kahviloineen remontoitiin täydelli-

sesti. Informantin mukaan nimeämisessä on haluttu ottaa naishahmojen nimet 

Seitsemästä veljeksestä (HL).  

On selvää jo informantin (HL) puheiden perusteella, että perinteiset suoma-

laiset nimet ja Seitsemän veljestä ovat innoittaneet myös kabinettien nimissä, mut-

ta Jenny ei viittaa Aleksis Kiven teokseen, koska romaanissa ei ole Jennyksi ni-

mettyä henkilöhahmoa. Venla taas tulee Seitsemästä veljeksestä, koska esikuvana 

on selvästi Männistön Venla, josta tulee lopulta Jukolan Juhanin vaimo. Vaikka 

Pitäjänmäen osuusruokalan toimitusjohtaja (HL) muisteli kummankin nimen viit-

taavan Seitsemään veljekseen, on toisen kabinetin nimeämistä mietittävä uudel-

leen nimikokonaisuus huomioiden. Jenny lienee mielleyhtymä Venlan kautta. 

Romaanissa nimittäin esiintyy vähän naishahmoja, joten toisen nimen keksiminen 

on voinut olla vaikeaa. Nimeämistilanteessa on ilmeisesti vain muisteltu Seitse-

mässä veljeksessä esiintyneitä henkilöhahmoja, mutta on päädytty virheellisesti 

muuten varsin perinteiseen nimeen eli Jennyyn. Jenny on ollut nimittäin suhteelli-

sen suosittu nimi ainakin 1900-luvun alkupuolella, mutta nimeä on annettu aika 

paljon jo 1800-luvulla, joten Jenny sopii hyvin Venlan aisapariksi Seitsemän vel-

jeksen aikakauteen (Nimipalvelu s.v. Jenny, Venla). Kukaan ei käsitykseni ja 

osuusruokalan henkilökunnan mukaan kuitenkaan ole aiemmin kyseenalaistanut 

nimeä, joten se on toiminut tarkoituksessaan ilmeisen hyvin. 
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Muistonimet 

Termiä muistonimet käytetään muun muassa paikannimien luokittelussa, ja sillä 

”tarkoitetaan nimiä, jotka on tietoisesti annettu jonkun henkilön, tapahtuman tai 

muun seikan muistoksi” (Närhi 1999: 96). Muistonimiä on paljon erityisesti kun-

tien toimivallan alaisessa kaavanimistössä, ja niille on esitetty erilaisia antamispe-

riaatteita ja -ohjeita (ma. ja Ainiala ym. 2008: 131–137), mutta neuvottelutilojen 

nimille nimeämiskriteerejä ei ole luotu. Esimerkiksi tehdasalueelle lännestä johta-

va Strömbergintie on kaavanimistössä esiintyvä muistonimi, johon tehtaan histo-

ria on vaikuttanut (ks. luku 2.1). Nimessä käytetty esikuva näkyy myös seuraa-

vaksi esittelemässäni neuvottelutilanimistössä. 

Tieteen ja sähkökonetekniikan suurhenkilöiden mukaan nimetyt neuvottelu-

huoneet ja kabinetit muodostavat suurimman temaattisen ryhmän Konetehtaan 

neuvottelukäyttöön ja kokoustamiseen tarkoitetuissa tiloissa. Ryhmä sisältää 

kaikki Konetehtaan ja samalla lähes koko kampusalueen luonnollisten henkilöiden 

mukaan nimetyt neuvottelutilat ja kabinetit lukuun ottamatta yhtä nimeä (Verne E-

tehtaalla). Koekentällä sijaitsevan Potier-nimen taustalla saattaa olla luonnollinen 

henkilö, mutta siitä ei voi olla täysin varma, joten nimi on käsitelty muualla (ks. 

Tuotteiden osat ja ominaisuudet). Muistonimissä on insinöörihuumorille tyypilli-

sesti pyritty mahdollisesti myös leikittelemiseen, koska moni ryhmään kuuluva 

nimi on appellatiivisena homonyyminä sähkökonetekniikassa tärkeän suureen 

yksikkö.  

Muistonimien ryhmä hajoaa neljään osaan sijainnin mukaan, vaikka tilat si-

jaitsevat pääosin suhteellisen lähellä toisiaan, kuten pohjapiirroksesta 2 voidaan 

todeta. Poikkeuksena sijaintinsa puolesta on yksittäinen neuvotteluhuone Ihanie-

mi, joka sijaitsee Konetehtaan läntisessä päässä, ABB Servicen tiloissa (ks. kartta 

2). Muita ryhmiä ovat toisen kerroksen C-toimiston, ensimmäisen kerroksen yh-

dyskäytävän ja osuusruokalan Gottfrid I–V -nimet. Kaksi ensimmäistä ryhmää 

oikeastaan on nimien esikuvien kannalta niin lähellä toisiaan, että niitä voi pitää 

jopa yhtenä ryhmänä, joskin jälkimmäiset lienee nimetty huomattavasti ensim-

mäisen ryhmän jälkeen, koska yhdyskäytävä on rakennettu vasta tällä vuosituhan-

nella.  
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Pohjapiirros 2. Tuulet ja suurmiehet (ABB, muokattu). 

 

C-toimiston neuvotteluhuoneet toisessa kerroksessa ovat varsin lähellä toisi-

aan ja muodostavat näin selkeän kokonaisuuden (pohjapiirros 2). Tieteen ja tek-

niikan kansainvälisesti hyvin tunnettujen suurmiesten joukkoon on päässyt teh-

taalle sekä suomalaiselle sähkötekniikalle ja teollisuudelle eittämättä olennainen 

nimi (Axel Gottfrid) Strömberg, vaikka nimen esikuvaa ei tietenkään voi pitää 

niin tunnettuna kuin muita ryhmään kuuluvien nimien esikuvia (ks. Seppälä 1997, 

Hoffman: 1989: 489). Muiden C-toimiston neuvotteluhuoneiden nimien eli 

Edisonin, Einsteinin, Faradayn, Maxwellin ja Newtonin esikuvat taas ovat kan-

sainvälisesti ansioituneita tekniikan ja tieteen kehittäjiä. 

Thomas Alva Edison (1847–1931) oli merkittävä yhdysvaltalainen keksijä, 

sähkötekniikan kehittäjä ja liikemies, joka perusti edelleen merkittävän ja valtavan 

suuren yrityksen General Electricin. Albert Einstein (1879–1955) oli muun muas-

sa suhteellisuusteorian luonut saksanjuutalainen teoreettinen fyysikko. Englanti-

lainen Michael Faraday (1791–1867) vaikutti puolestaan suuresti sähkökemian ja 

sähkömagnetismin kehittämiseen. Tämän fyysikon ja kemistin saavutuksiin kuu-

luvat esimerkiksi sähkötekniikalle erittäin tärkeiden ilmiöiden kuten elektrolyysin, 

diamagneettisuuden ja sähkömagneettisen induktion keksiminen sekä sähkömoot-

toreiden kehittely. Kapasitanssin yksikkö faradi (F) on nimetty hänen mukaansa. 

Faradayn ajatuksia kehitteli matemaattisesti skotlantilainen fyysikko James Clerc 

Maxwell (1831–1879), jonka kehittämät Maxwellin yhtälöt ovat olennaisia sähkö-

tekniikassa ja sähkökoneen toiminnan ymmärtämisessä. Myös hänen mukaansa on 
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nimetty yksikkö, maxwell (Mx), jolla mitataan magneettivuota. Englantilainen 

Isaac Newton (1642–1727) taas oli aikansa merkittävin tiedemies: fyysikko, ma-

temaatikko, tähtitieteilijä ja filosofi. Hänen tieteelliset saavutuksensa ovat olleet 

vahvasti pohjana myös sähkötekniikan kehittämisessä. Hänen mukaansa on nimet-

ty voiman yksikkö newton (N). (WIKI s.v. Thomas Edison, Albert Einstein, 

Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Isaac Newton, newton.) 

Toinen suurmiesten mukaan nimettyjen neuvotteluhuoneiden ryhmä sijait-

see ensimmäisessä kerroksessa yhdyskäytävän varrella. Tilat ovat varsin lähellä 

edellä esiteltyä ryhmää sijaintinsakin puolesta, mutta neuvotteluhuoneet ovat uu-

dempia kuin toisessa kerroksessa. Tästä huolimatta myös Henryn, Joulen ja Tes-

lan nimet on lainattu tieteen ja tekniikan suurmiehiltä. Yhdyskäytävän neuvotte-

luhuoneita oli aiemmin neljä, mutta joukosta on aivan hiljattain poistunut Frank-

lin, koska tila on otettu työhuonekäyttöön (MJ). Seuraavien lyhyiden esittelyiden 

perusteella voi helposti ymmärtää, miksi myös näiden henkilöiden mukaan on 

nimetty tiloja sähkökonetehtaalla. 

Yhdysvaltalainen tieteilijä Joseph Henry (1797–1878) tutki sähkömagne-

tismia ja löysi itse- ja keskinäisinduktanssin. Häntä on kunnioitettu neuvottelu-

huoneen nimeämisen lisäksi yleismaailmallisesti paljon suuremmalla kunnialla, 

koska induktanssin yksikkö on nimetty hänen mukaansa henryksi (H). Englanti-

laisen fyysikon James Prescott Joulen (1818–1889) ansioihin kuuluu muun muas-

sa termodynamiikan ensimmäisen peruslain – energian säilymislain – kehittämi-

sen mahdollistaminen kokeillaan. Hänen mukaansa on nimetty energian yksikkö 

joule (J). Myös tesla (T) on yksikkö, ja sillä mitataan magneettivuon tiheyttä. Se-

kä yksikkö että neuvotteluhuone ovat saaneet nimensä amerikanserbialaiselta fyy-

sikolta ja keksijältä Nikola Teslalta. Hän on merkittävimpiä sähkö- ja sähkö-

konetekniikan kehittäjiä. Teslan ansioihin kuuluvat muun muassa sähkötekniikalle 

niinkin oleellisten osa-alueiden kuin vaihtovirran, monivaihejärjestelmän ja in-

duktiomoottorin kehittäminen. (WIKI s.v. Joseph Henry, James Prescott Jou-

le,Nikola Tesla.) 

Melkein kaikki aineiston todellisten henkilöiden mukaan nimetyistä neuvot-

teluhuoneista on nimetty kansainvälisesti tunnettujen tieteen ja tekniikan kehittäji-

en mukaan. Tehtaalla työskennelleistä henkilöistä on vain kaksi saanut nimensä 

neuvotteluhuoneiden tai kabinettien nimiin. He ovat tehtaan alulle panneen yrityk-

sen perustaja Gottfrid Stömberg sekä Lauri Ihaniemi (Strömberg, Gottfrid I–V 
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sekä Ihaniemi). Luonnollista on, että Strömbergiä halutaan kunnioittaa nimeämäl-

lä kuusi neuvottelu- ja kabinettitilaa hänen mukaansa, mutta Ihaniemi on varsinai-

nen erikoisuus muistonimien joukossa jo pelkästään sen takia, että nimen esiku-

van kuolemasta ei ole kuin muutama vuosikymmen ja moni tehtaan nykyisistä 

työntekijöistä on ehtinyt työskentelemään hänen kanssaan (HÖ ja MJ). 

 

 

Kartta 2. Ihaniemen sijainti Konetehtaalla suhteessa B-porttiin ja Helsinki 

Training Centeriin (ABB, muokattu). 

 

Henkilöstöruokalan yhteydessä sijaitsevien kabinettien nimet Gottfrid I, II, 

III, IV ja V ovat siitä erikoisia, että niitä erottaa vain nimen lopussa oleva rooma-

lainen numero. Tätä tapaa erottaa huoneet toisistaan voidaan pitää hyvin käytän-

nöllisenä, koska kabinetit sijaitsevat vierekkäin. Numerointia ei kuitenkaan ole 

käytetty muualla aineistossa samanasuisten nimien yksilöimiseen, vaikka käytän-

nöllisyyden takia olisi tapa ollut perusteltu muutaman muunkin nimen kohdalla. 

Osittain erikoistapausta puoltaa sekin, että on haluttu kunnioittaa tehtaan perintei-

tä nimeämällä useita huoneita Gottfrid Strömbergin mukaan. Roomalaisen nume-

ron käyttöä tarkastelen yksityiskohtaisemmin luvussa 4.2. 
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ABB Servicen ainoa neuvotteluhuone on nimetty Ihaniemeksi Lauri Iha-

niemen mukaan. Se sijaitsee erillään kaukana muista Konetehtaan neuvotteluhuo-

neista (ks. kartta 2). Lauri Ihaniemi menehtyi traagisesti työmatkalla lento-

onnettomuudessa Espanjassa vuonna 1990. Ihaniemi oli pidetty työtoveri ja esi-

mies, joten hänen ennenaikainen kuolemasa parhaassa työiässä järkytti työyhtei-

söä. Hän toimi korkeissa esimiestehtävissä, joten on luonnollista, että rauhanajan 

traaginen kuolema on antanut aiheen poikkeukselliseen kunnianosoitukseen. (MJ, 

HÖ.) Ihaniemi on nimetty työtoverina toimineen luonnollisen henkilön mukaan ja 

on siten nimistä ehkä selkeimmin luokiteltavissa muistonimeksi. 

 

Tuotanto 

Perinteiset tuotantotilat ja -välineet ovat olleet esikuvina ryhmässä, johon kuulu-

vat Hiomo, Paja, Tahko, Valimo ja Valssi. Käsitykseni mukaan Konetehtaalla on 

ollut aikoinaan kaikki esikuvien mukaiset työstöpaikat, joten ne voidaan tulkita 

perinnenimiksi tehtaan historian perusteella. Toisaalta lähistöllä on useita Paja- 

Hiomo- ja Valimo-alkuisia nimiä, kuten kaavanimet Pajamäki, Hiomotie ja Vali-

motie sekä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen käyttäjille ehkä tunnetuimpana 

Valimo (juna-asema), jotka ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa nimeämiseen (ks. 

kartta 1).  

Nimiä Hiomo, Paja, Tahko ja Valimo yhdistää teeman lisäksi kaksi asiaa: ne 

sijaitsevat samassa kerroksessa suhteellisen lähekkäin, eivätkä ne ole varsinaisesti 

neuvotteluhuoneita vaan -tiloja. Konetehtaan toisessa kerroksessa neuvottelutilan 

nimen perusteella voidaan siis päätellä, että nimetty kohde on avotila, jos nimi 

viittaa perinteiseen tuotantotilaan tai työvälineeseen. Valssi puolestaan sijaitsee 

tehtaan ylimmän johdon tiloissa neljännessä kerroksessa, eikä minulla ollut mah-

dollisuutta tutustua tilaan tai sen pääasiallisiin käyttäjiin nimestäessäni. Tämän 

takia nimeämisperusteita voi vain arvuutella. Nimen taustalla voi olla ainakin lei-

kittelevässä mielessä myös valssi eli tahtilajiltaan kolmijakoinen tanssi. Ensisijai-

sena esikuvana nimeämiselle kuitenkin kannattanee pitää merkitystä ’valssain’. 

Hiomon, Pajan, Tahkon ja Valimon kohdalla on huomioitava myös leikki-

mielinen mahdollisuus yhdistää neuvottelu ja -kokoustilanteissa tapahtuva asioi-

den käsitteleminen verbeihin hioa, tahkota ja valaa, mutta yhtä lailla kokoustilan-

netta voisi kutsua ajatuspajaksi. Voidaan siis ajatella, että suorittavaan työhön 

kuuluvat ilmaukset on otettu kuvaamaan neuvottelu- ja kokoustilanteissa tapahtu-
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vaa henkistä työtä, jolloin tilojen nimet saavat aivan uuden ulottuvuuden perin-

teisten työstöpaikkojen rinnalla. 

Tuotantoon viittaavat nimet sopivat hyvin Konetehtaalle, koska käsitykseni 

mukaan tehtaalla ei enää nykyään ole niiden esikuvana toimivien appellatiivien 

ensisijaisessa merkityksessä olevia tiloja. Ei siis ole erillistä hiomoa ’hiomalaitos 

tai -osasto’, pajaa ’sepän verstas’, tahkoa ’iso pyöritettävä hiontakiekko’, valimoa 

’teollisuuslaitos tai paja, jossa valetaan metallia’ eikä valssia ’valssain’. Puhekie-

lessä kuitenkin saatetaan esimerkiksi vyyhdenvalmistuksesta käyttää ilmausta 

vyyhtipaja. Monessa tehtaan työvaiheessa joudutaan edelleen hiomaan ja käyttä-

mään sepän työvälineitä. Työkaluja teroitetaan tahkon sijaan nykyaikaisilla teroit-

timilla. Useat käytettävät osat ovat valettuja ja valssattuja. Monet ennen tehtaalla 

tehdyt työvaiheet ovat siirtyneet alihankintaan muualle, mutta neuvottelutilojen 

nimissä tulee tehtaan ja teollisen tuotannon historia edelleen esille – ainakin neu-

vottelutilojen ajatuspajoissa hiottavien ja tahkottavien kysymysten kautta. 

 

Polttoaineet 

Diesel ja Gas muodostavat Konetehtaan nimien joukossa selvästi oman kokonai-

suutensa sijaintinsa ja nimien esikuvien perusteella, koska kummatkin tarkoittavat 

monilla kielillä polttoainetta. Nämä vierekkäiset tilat sijaitsevat Konetehtaan län-

sipään Generaattorihallissa, ja niitä käytetään pääosin asiakaskoestusten yhteydes-

sä.  

Dieselöljystä käytetään usein pelkkää muotoa diesel. Nimen Gas taustalla 

voivat olla monenlaiset polttoaineet, kuten erilaiset kaasut (WIKI s.v. kaasu), 

mutta yhtä hyvin myös ’bensiini’, sillä kyseinen merkitys esiintyy amerikaneng-

lantilaisessa puhekielessä. Koska huoneet sijaitsevat tahtikoneita koestavan koe-

kentän vieressä, polttoaineet ovat nimien luonnollisia esikuvia. Tahtigeneraatto-

reiden voimanlähteenä käytetään usein dieselmoottoreita, joita voidaan käyttää 

dieselin lisäksi esimerkiksi kaasulla. 

Jos nimet eivät muodostaisi sijaintinsa ja käyttönsä mukaan yhdessä niin 

selvää ryhmää, voisi Diesel kuulua myös muistonimien ryhmään. Rudolf Diesel 

(1858–1913) nimittäin tunnetaan tahtigeneraattorienkin yleisenä voimanlähteenä 

tunnetun dieselmoottorin keksijänä 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä 

(WIKI s.v. Rudolf Diesel). On kuitenkin hyvin mahdollista, että nimettäessä on 
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otettu huomioon monimerkityksisyys, kuten viittaukset luonnolliseen henkilöön ja 

mahdollisesti polttoainetta käyttävään moottorityyppiin. 

Nimet Diesel ja Gas on annettu informantin mukaan ”muutamia vuosia sit-

ten koestamon sisäisen avoimen nimikilpailun perusteella” (TV). Prosessissa ni-

met valikoituivat ehdotusten pohjalta, ja raati valitsi ehdotuksista sopivimmat ni-

met niitä erikoisemmin perustelematta (TV). Selvää kuitenkin on, että päätökseen 

ovat vaikuttaneet sijainti tahtikoneita koestavalla koekentällä ja koestamohenkilö-

kunnan mieltymykset. Myös muita, toisella koekentällä sijaitsevia, neuvottelu-

huoneita on nimetty samalla kertaa Dieselin ja Gasin kanssa (ks. Tuotteiden osat 

ja ominaisuudet). 

 

Tuotteiden osat ja ominaisuudet 

Excitation, Jättämä, Kippi, Potier ja Slipring ovat nimiä, joiden taustalla on säh-

kömoottorin tai -generaattorin ominaisuus tai osa. Kyseisiä neuvotteluhuoneita 

yhdistää käyttö ja sijainti: ne sijaitsevat lähekkäin niin sanotulla alakerran koeken-

tällä Konetehtaan länsipäässä, ja niitä käytetään lähinnä asiakaskoestusten yhtey-

dessä. 

Suomenkieliset termit jättämä ja kippi kuvaavat asynkronimoottorin toimin-

taa, kun taas excitation ’magnetointi’ ja slipring ’liukurengas’ovat englanninkieli-

siä sähkökoneisiin liittyviä termejä (HÖ, TV). Potier-nimen taustalla on termi 

Potier-reaktanssi, joka liittyy ”tahtikoneen staattorin ja roottorin toimintaan ni-

mellisvirralla” (TV). Termi saatetaan kirjoittaa Google-haun perusteella suomeksi 

(hakusanoina: potierin reaktanssi) esimerkiksi muodoissa Potierin reaktanssi tai 

Potier-reaktanssi ja englanniksi (hakusanoina: potier reactance) esimerkiksi Po-

tier reactance ja Potier Synchronous Reactance (GOOGLE). On siis mahdollista, 

että termin taustalla on luonnollinen henkilö, jolloin nimi voisi kuulua muis-

tonimiin. Nimeämisen ensisijaisena esikuvana on kuitenkin käytetty sähköteknistä 

termiä (TV). 

Exitationia ja Slipringiä käytetään tahtikoneiden asiakaskoestuksissa. Vie-

reistä induktiokoneiden koekenttää palvelevien Jättämän ja Kipin nimeämispro-

sessista en nimestäessäni saanut tietoa, mutta Excitation, Potier ja Slipring on 

annettu nimikilpailun perusteella samalla kertaa kuin polttoeineisiin viittaavat 

nimet Diesel ja Gas (ks. Polttoaineet). Nimeämisen jälkeen Tahtikone-yksikön 
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käytössä ollut Potier on siirtynyt palvelemaan induktiokoneiden asiakaskoestuk-

sissa, mutta nimi on säilynyt ennallaan (TV). 

 

Tuulet 

Konetehtaan toisessa kerroksessa D-tornin läheisyydessä sijaitsevien neuvottelu-

huoneiden nimissä on teemana tuuli. Bofori, Mistral, Sirocco, Viima ja uusin eli 

Tornado viittaavat eri tavoin tuuleen. Neuvotteluhuoneet sijaitsevat D-toimiston 

alueella, joka on siipirakennuksessa. Koska siipirakennuksen pohjoispuolella on 

kapea kolmelta suunnalta rakennusten tiiviisti ympäröimä aukio, tekee tuuli siinä 

kovia pyörteitä. Tämä on saattanut vaikuttaa nimeämiseen. 

Mistral ja Sirocco ovat saaneet nimensä tiettyjen alueellisten tuulien mu-

kaan. Mistraali vaikuttaa lähinnä Ranskassa ja se puhaltaa sen läpi Välimerelle 

asti. Se on luja, kylmä ja usein kuiva tuuli. Sirocco taas on italiankielinen nimitys 

tuulelle, joka vaikuttaa Välimerellä. Se on lämmin ja kuiva tuuli, joka aiheuttaa 

rajujakin sääilmiöitä Pohjois-Afrikasta Eurooppaan. (WIKI: s.v. mistral (tuuli), 

sirocco). Kielellisestä alkuperästä huolimatta tulkitsen nimet kansainvälisiksi (ks. 

4.4). 

Viima ja Bofori eivät ole alueellisten tuulten nimityksiä, mutta ensimmäinen 

kuvaa tietynlaista tuulta, ja jälkimmäinen on tuuleen viittaavan mitta-asteikon 

yksikkö. Viima määritellään kylmäksi, navakaksi ja tasaisesti puhaltavaksi ilma-

virraksi eli tuuleksi, joka on ”jäinen” ja ”läpitunkeva” (KS s.v. viima). Bofori ni-

menä ei viittaa varsinaisesti suoraan tietyllä alueella vaikuttaviin säännöllisiin 

tuuli-ilmiöihin tai tuulityyppiin, vaan se on ainakin Suomessa käytöstä poistuneen 

tuulen vaikutuksia kuvaavan bofori- eli Beaufortin asteikon yksikkö (WIKI s.v. 

boforiasteikko). 

Tornado on ryhmän uusin nimi. Tarkkaa nimeämishetkeä ei ole tiedossa, 

mutta neuvotteluhuone on nimetty hieman ennen vuonna 2015 tehtyä nimestämis-

tä tai sen aikana. Tornadon esikuva tulee portugalin- ja espanjankielisestä verbistä 

tornar ja tarkoittaa ’kääntyä’ ja ’pyörähtää’, mutta tulkitsen ilmauksen kansainvä-

liseksi. Termillä tarkoitetaankin pienialaista suhteellisen lyhytikäistä pyörremyrs-

kyä. Suomessa usein lievänä esiintyvästä samasta ilmiöstä käytetään tosin italiasta 

tulevaa ilmausta trombi. (WIKI s.v. tornado.) 

Tornado on hyvä esimerkki nimistön dynaamisuudesta, koska sitä ei ollut 

vielä keväällä 2015 keräämissäni dokumenteissa eli neuvotteluhuonekartoissa 
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sekä nimi- ja varauslistoissa. Aineiston perusteella on siis pääteltävissä, että ko-

konainen nimiryhmä saatetaan luoda yhdellä kertaa (esim. Jukola), mutta olemas-

sa olevan teeman perusteella saatetaan nimetä uusia neuvotteluhuoneita (ks. Muis-

tonimet). 

 

Puut 

Kaikki Konetehtaan neuvotteluhuoneet, jotka ovat saaneet nimensä puilta, sijait-

sevat kolmannessa kerroksessa. Koivu, Lehmus, Pinja, Poppeli, Saarni, Setri, Syp-

ressi ja Vaahtera muodostavat siten hyvin tiiviin ja selkeästi erotettavan kokonai-

suutensa. Paikan yhtenäisen teeman rikkovat vain samassa kerroksessa sijaitsevat 

Terraario ja Vitriini, jotka lienee nimetty tilan ominaisuuden mukaan (ks. Tilaa 

sekä sen sijaintia ja käyttöä kuvaavat nimet).  

Vaikka puiden mukaan nimetyillä neuvotteluhuoneiden nimillä on homo-

nyymisiä vastineita henkilönniminä, ei ole todennäköistä, että niitä olisi käytetty 

esikuvina. Nimien appellatiivisten vastineiden joukossa on niin lehti- kuin havu-

puitakin. Osan levinneisyysalue ulottuu Suomeen, mutta osa ei luonnostaan kasva 

Suomessa. Nimiä yhdistävä tekijä ei siis ole ainakaan kasvilajien suomalaisuus, 

joten ainoana loogisena yhdistävänä tekijänä voidaan yksinkertaisesti pitää nimien 

sijoittumista ryhmään puut.  

 

Pilvet 

Neuvotteluhuoneet, joiden nimet viittaavat pilviin (Cirrus, Cumulus ja Nimbus), 

sijaitsevat Konetehtaan neljännessä kerroksessa. Ne eivät ole kerroksen ainoita 

nimiä, vaan siellä sijaitsevat myös Aura, Finlandia, Futura, Heräämö, Kajuutta, 

Maxi, Mini, Scot ja Valssi. Näistä tosin vain Maxi ja Mini muodostavat nimiparin, 

ja muiden kuuluminen mihinkään temaattiseen ryhmään on ainakin kyseenalaista. 

Pilvien mukaan ei Konetehtaalla ole nimetty muita neuvotteluhuoneita, mutta 

Hiomotie 30:ssä on tiloja nimetty luonnonilmiöiden mukaan. Niiden joukossa on 

nimi Pilvi (ks. 3.2, Luonnonilmiöt taivaalla), joka kuitenkin kielensä ja sijaintinsa 

takia on sijoitettu toiseen teemaan.  

Cirrus, Cumulus ja Nimbus ovat saaneet nimensä pilvisuvuilta ja -lajeilta, 

joiden kuvaamiseen käytetään latinankielisiä nimiä. Niiden merkitykset ovat: cir-

rus ’hiuksen kihara’, cumulus ’pino’ ja nimbus ’sadepilvi’. (WIKI s.v. pilvi.) 
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Korukivet 

Diamond ’timantti’, Emerald ’smaragdi’, Opal ’opaali’, Pearl ’helmi’, Quartz 

’kvartsi’, Topaz ’topaasi’ ja Zircon ’zirkoni’ muodostavat niminä selkeän koko-

naisuuden, koska ne ovat kaikki englanninkielisiä ja niiden appellatiivisia vasti-

neita käytetään niin sanottuina korukivinä (Schumann 1996). Kaikki kyseiset neu-

votteluhuoneet on nimetty samalla kertaa, kun ne ovat olleet tietyn yksikön käy-

tössä. Korukivien mukaan nimetyt neuvotteluhuoneet ovat saaneet nimensä vasta 

muutamia vuosia ennen Konetehtaan nimestämistä vuonna 2015, joten niiden al-

kuperästä oli saatavilla tietoa. Pääosin luokkahuoneina käytettävien neuvottelu-

huoneiden taustaa kuvaa seuraavassa lainauksessa ABB:n Helsinki Training Cen-

teriä (sijainti ks. kartta 2) edustava informantti (SJ). 

 

Nimet otettiin käyttöön kesällä 2011, kun koulutuskeskus [ABB Helsinki 

Training Center] muutti tiloihin. Koulutuskeskuksen henkilökunta sai ehdot-

taa nimiä, ja näiden ehdotusten pohjalta äänestettiin. Yllämainitut nimet si-

sältävä ehdotus voitti äänestyksen. Miksi näin – kullakin äänestäjällä lienee 

omat vaikuttimensa, mutta yleensä kai koettiin, että ne erottuivat tarpeeksi 

Pitäjänmäen kampuksen muiden tilojen nimistöstä (esim. Telluksessa käy-

tössä planeettojen nimiä). Nimet ovat myös englanninkielisiä, mikä palvelee 

hyvin kansainvälistä asiakaskuntaamme. (SJ.) 

 

Nimeämisperusteet tulevat hyvin ilmi informantin (SJ) kertomuksesta. Tär-

keimpinä perusteina pidettiin erottumista toisista teemoista ja englanninkielisten 

nimien kansainvälisyyttä. Korukivet kuitenkin tuovat mieleen korujen arvokkuu-

den, joten nimien valintaan lienee selkeästi vaikuttanut houkuttelevuuden funktio 

(ks. 4.5). 

Emerald ei enää ole uudelleennimeämisestä vastanneen yksikön Helsinki 

Training Centerin käytössä (SJ). Kyseinen tila on aiemmin ollut nimeltään Tuo-

mas, ja se kuului samaan kokonaisuuteen Seitsemän veljeksen mukaan nimettyjen 

neuvotteluhuoneiden kanssa (ks. Kirjallisuuden nimet ja Jenny). Vaikka Emeral-

din käyttäjäkunta on toistamiseen vaihtunut, ei sitä ole nimetty uudelleen viimei-

simmän vaihdoksen yhteydessä.  

 

Tilaa sekä sen sijaintia ja käyttöä kuvaavat nimet 

Varsinaista reaalimaailman tarkoitetta jotenkin kuvaat nimet antavat helposti vih-

jeen nimeämisperusteelle, kun nimeen yhdistetään esimerkiksi tietoja sijainnista ja 
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tilan ominaisuuksista. Tulkinnan tekeminen on kuitenkin haastavaa, jos ei ole tie-

dossa varmaa nimeämisperustetta. Haasteensa tuo sekin, ettei minulla nimestäes-

säni ollut mahdollisuutta nähdä kaikkia tiloja, joten useassa tapauksessa olen teh-

nyt tulkinnan pienten vihjeiden ja vastaavien esimerkkien mukaan.  

Tilaa kuvaaviksi Konetehtaalla luokittelemani nimet muodostavat ainakin 

kolme alaryhmää – ehkä jopa neljä, koska nimistä Kajuutta saattaa viitata niin 

tilan käyttöön, sijaintiin kuin ominaisuuteen. Heräämö viitannee jotenkin tilan 

käyttöön. Maxi ja Mini taas luovat mielikuvan tilan suhteellisesta koosta, mutta 

selkeimmän ja suurimman ryhmän muodostavat tilan ulkomuotoa tai ominaisuutta 

kuvaavat PF-Akvaario, PI-Akvaario, Akvaario [POR], Terraario ja Vitriini. 

Kajuutta sijaitsee Konetehtaan neljännessä kerroksessa, jossa on tehtaan 

ylimmän johdon tiloja. Nimen taustalla saattaa olla sanakirjamerkitys ’veneen tai 

laivan hytti’ tai jopa murteissa esiintyvä ’huono asumus, koppi’ (SSA s.v. kajuut-

ta), mutta todennäköisempi merkitys voisi olla ’oleskelutila tai suoja pienehköissä 

aluksissa’ tai sanakirjan esimerkin mukainen ”Kapteenin kajuutta” (KS s.v. ka-

juutta), johon johdon toimitilat voisivat vaikuttaa. Toisaalta tila ei ole pienin Ko-

netehtaan neljännessä kerroksessa, joten kokoon eli ’koppimaisuuteen’ viittaami-

nen tuntuu epätodennäköiseltä. Varmaa nimeämisperustetta ei ole selvillä, eikä 

johdon tiloihin ollut pääsyä nimestyksen yhteydessä, jotta tilan ulkomuotoa olisi 

voinut tarkastella. Luokittelen nimen kuitenkin tilaa tai sen käyttöä kuvaavaksi, 

koska pidän merkitystä ’oleskelutila’ todennäköisimpänä. 

Myös Heräämö sijaitsee Kajuutan tavoin Konetehtaan neljännessä kerrok-

sessa. Kummankaan nimen nimeämisperuste ei selvinnyt nimestyksen yhteydessä, 

mutta nimet itsessään antavat vahvan vihjeen siitä. Heräämön appellatiivinen vas-

tine on ”sairaalan leikkausosaston huone, jossa hoidetaan nukutuksesta herääviä 

potilaita” (KS s.v. heräämö), joten nimeämisessä on todennäköisesti haettu humo-

ristisesti merkitystä ’paikka, jossa herätään’. Tila saattaa siis olla usein aamupala-

verien pitopaikka, joten tulkitsen nimen kuvaavan tilan käyttöä. Nimellä saatetaan 

tavoitella humoristisesti houkuttelevuuden funktiota.  

Maxi ja Mini muodostavat luonnollisen parin, koska ne sijaitsevat suhteelli-

sen lähekkäin Konetehtaan neljännessä kerroksessa. Nimien esikuvina toimivat 

ilmaukset ovat useilla eri kielillä tarkoittamassa ’suurta’ ja ’pientä’. Mini viittaa 

mitä todennäköisimmin kokoon, koska sitä pienempää neuvottelutilaa ei samassa 

kerroksessa ole. Maxi taas viittaa aivan selvästi tilan kokoon, koska se on kerrok-
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sen ehdottomasti suurin (20–30 henkilöä) ja Konetehtaan suurimpia neuvotteluti-

loja. Myös Tellus-talossa on kaksi samankaltaista nimiparia MAXI ja Nano sekä 

Multi ja Single. Maxia ei pidä sekoittaa samaa nimeä kantavaan neuvottelutilaan 

MAXI, vaikka niitä erottaa vain kirjoitusasu. (Ks. luvusta 3.4, Ominaisuus ja käyt-

tö.) 

PF-Akvaarion, PI-Akvaarion, Akvaarion [POR], Terraarion ja Vitriinin 

taustalla lienee merkitys jonkinlaisesta ’esillä olosta’. Niitä ei yhdistä läheinen 

sijainti vaan tilan ominaisuus. Akvaario-nimet ovat kaikki avotiloja, joten niissä 

ollaan selkeästi esillä. Nimien alussa olevat isokirjainlyhenteet viittaavat tiloja 

käyttävän yksikön lyhenteeseen. P tarkoittaa tehdasta ja sen sijaintia Pitäjänmäes-

sä, I induktiokoneita ja F After Salesia (MJ). POR-täsmennys on omani ja se tar-

koittaa Pitäjänmäen osuusruokalaa, johon neuvottelutila kuuluu (ks. Kirjallisuu-

den nimet ja Jenny). Kyseessä on ruokalasta sermein erotettu suhteellisen suuri 

tila, johon mahtuu 42 henkilöä. Terraarion ja Vitriinin tarkoitteisiin ei nimestettä-

essä päässyt tutustumaan, mutta niiden taustalla lienee myös esillä olo.  

 

Muut neuvotteluhuoneet Konetehtaalla 

Aura, Finlandia, Futura ja Scot eivät sopineet mihinkään ryhmään Konetehtaan 

neuvotteluhuoneiden nimissä. Niitä yhdistää vain sijainti Konetehtaan neljännessä 

kerroksessa. Kyseinen kerros on tehtaan korkeimman johdon käytössä, eikä sinne 

ollut pääsyä nimestettäessä. Kyseessä on siis niin sanottu jäännösryhmä. Vaikka 

nimiä on vaikea yhdistää teemansa mukaan muihin Konetehtaan nimiin, ovat ne 

erikoisuudessaan mielenkiintoisia. 

Aura on voitu nimetä usean esikuvan mukaan. Appellatiivinen homonyymi 

aura voi yhtä hyvin viitata esimerkiksi kiilamaiseen muotoon, tunteeseen (saira-

uskohtaus) tai (parapsykologiseen) sädekehään (KS s.v. aura, WIKI s.v. aura 

[määritesivu]). Vaikka Auran nimeämisen esikuvaksi tulkitsisi työvälineen aura, 

ei nimi helposti luokitu samaan ryhmään tuotannon nimien kanssa, koska aura ei 

ole mitenkään leimallisesti sähkökoneiden valmistukseen liittyvä työväline. Yhte-

nä hyvin mahdollisena nimeämisperusteena voi pitää korkeajännitteen luomaa 

pientä kipinöintiä eli sähköisiä purkauksia kappaleen pinnalla ja ilmassa lähellä 

jännitteistä kappaletta. Purkaukset muodostavat niin sanotun koronailmiön kor-

keajännitteisen kappaleen ympärille. Pimeässä tilassa havaittavaa ilmiötä on kut-

suttu myös auraksi. 
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Finlandian nimeämiseen on eittämättä vaikuttanut kampusalueen sijainti 

Suomessa, koska kyseessä on Suomen latinankielinen nimi. Koska neuvottelu-

huone sijaitsee tehtaan ylimmän johdon tiloissa Konetehtaan neljännessä kerrok-

sessa, on hyvin mahdollista, että on haluttu korostaa suomalaisuutta. Joutuuhan 

tehdas kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla monen kilpailijan mutta samalla 

myös ABB:n tehtaiden kanssa. Nimellä saatetaan siten pyrkiä luomaan myös ku-

vaa suomalaisesta laadusta. Joka tapauksessa nimi muodostaa symbolisen merki-

tyssuhteen Suomessa sijaitsevaan tehtaaseen (ks. 4.5, Houkuttelevuus). 

Futura voidaan luokitella kieleltään kansainväliseksi. Monissa romaanisissa 

kielissä sen merkitys on ’tulevaisuus’. Nimeämisperusteesta ei ole tietoa, mutta 

ABB ja Helsingin tehdas varmasti haluavat profiloitua tulevaisuuden luojina sekä 

edistyksellisenä yrityksenä ja yksikkönä, joten nimellä lienee tavoiteltu myös 

symbolisen merkityssuhteen kautta houkuttelevuuden funktiota (ks. 4.5). On myös 

mahdollista, että nimeämisen esikuvana on toiminut jokin muu Futuraksi nimetty 

entiteetti. Futuralle ehkä läheisin nimiryhmä on E-tehtaan Verne-nimet (ks. 3.3, 

Verne).  

Nimelle Scot ei oikeastaan löydy mitään nimeämisperustetta. Vaihtoehto 

nimen esikuvalle voisi olla skotlantilainen eli skotti, mutta mikään tehtaan toi-

minnassa ei suoraan viittaa kyseiseen tulkintaan. Myöskään mikään muu nimi 

aineistossa ei anna tukea kyseiselle tulkinnalle – saati sitten millekään muulle. 

Neuvottelutilasta on tiedossa nimen lisäksi vain se, että se sijaitsee Konetehtaan 

neljännessä kerroksessa tehtaan ylimmän johdon tilojen yhteydessä ja sen kapasi-

teetti on kahdeksan henkilöä. Nimi on siis tulkittava pitkälti opaakiksi eli lä-

pinäkymättömäksi. Tutkielmassa myöhemmin esittelemissäni luokitteluissa olen 

kuitenkin käyttänyt ainoaa löytämääni edes jotenkin mahdollista merkitystä ’skot-

ti’ nimen esikuvana. 

 

3.2 Hiomotie 30 

 

Hiomotie 30:ssä sijaitsevien neuvotteluhuoneiden nimet on jaettu teemojensa mu-

kaan kolmeen osaan, jotka ovat luonnonilmiöt taivaalla, tuulet Hiomotiellä sekä 

käyttö tai ominaisuus. Kaksi ensimmäistä ryhmää voidaan hyvin käsittää yhdeksi-

kin teemaksi, kun otetaan yläkäsitteeksi jonkinlainen luonnonilmiö. Tilan käytön 

tai ominaisuuden mukaan on annettu vain yksi nimi, Puhelinkoppi. Se eroaa tee-
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maltaan niin paljon muista nimistä, että sitä oikein voi mitenkään yhdistää muihin 

sijaintipaikan nimiin – korkeintaan suhteellisen kokonsa puolesta voi nimellä olla 

yhteys toisiin neuvotteluhuoneisiin.  

Hiomotie 30:stä ei ole olemassa kuin kirjallisiin dokumentteihin perustuvaa 

tietoa, koska nimestettäessä ei ollut mahdollisuutta päästä tutustumaan kohteen 

sisätiloihin. Myöskään kukaan informanteistani ei osannut kuvailla kyseisiä tiloja. 

 

Luonnonilmiöt taivaalla 

Nimiä Horisontti, Kajastus, Pilvi, Sarastus, Sirppi ja Täysikuu yhdistää sijainnin 

lisäksi se, että ne kaikki ovat luonnossa esiintyviä ilmiöitä, jotka näkyvät jollain 

tavalla taivaalla tai ovat kosketuksissa siihen. Täysikuu ja Sirppi sivuavat hieman 

Tellus-talon taivaankappaleiden mukaista teemaa (ks. 3.4), mutta ne on parempi 

luokitella luonnonilmiöiksi. Pilvi taas voisi sijaintia ja kieltä lukuun ottamatta 

kuulua samaan ryhmään Konetehtaan Cirruksen, Cumuluksen ja Nimbuksen kans-

sa (ks. 3.1, Pilvet). 

Taivaalla näkymistä teemana voi perustella sillä, että esimerkiksi aamun ka-

jastus näkyy ensin taivaan vaalenemisena, horisontin rajapinnassa on taivas toise-

na osapuolena, aurinko taas sarastaa horisontissa ja pilvi, kuunsirppi ja täysikuu 

näkyvät taivaalla. Ainostaan Sirpin appellatiivinen esikuva olisi helposti ensisijai-

sesti tulkittavissa ilman asiayhteyttä kuuluvaksi työkaluihin, mutta kontekstin 

perusteella jää jäljelle merkitys ’kuunsirppinä’. Mahdollista tietenkin on, että ni-

mellä myös on pyritty leikittelemään sanan monien merkitysten kautta. Joka tapa-

uksessa nimi antaa käyttäjilleen mahdollisuuden muodostaa omia mielikuviaan 

nimeämisen taustoista. 

 

Tuulet Hiomotiellä 

Nimet Puhuri, Puuska ja Vire viittaavat tuuleen ja luonnonilmiöön, joten tuulet ja 

luonnonilmiöt taivaalla voidaan oikeastaan luokitella samaan teemaan luonnonil-

miöinä, vaikka käsittelenkin tässä ne alateemoittain. Myös konetehtaalla on käy-

tetty teemana tuulia, mutta niistä lähinnä vain Viima olisi sopinut samaan ryhmään 

(ks. 3.1 Konetehdas, Tuulet), jos nimiä ei käsiteltäisi tässä luvussa rakennuksit-

tain.  

Puhurin, Puuskan ja Vireen esikuva on kontekstin perusteella helppo luoki-

tella tietyntyyppisiksi tuuliksi, vaikka jälkimmäisen appellatiivisella vastineella 
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voi olla muitakin merkityksiä, kuten ’kunto’, ’tunnelma’ ja ’virityksen tila’. On 

kuitenkin kontekstin perusteella epätodennäköistä, että näitä merkityksiä on otettu 

huomioon nimeämisessä. 

 

Käyttö tai ominaisuus 

Puhelinkopiksi nimetystä neuvotteluhuoneesta on tiedossa vain nimi, sijainti 

Hiomotie 30:n kolmannessa kerroksessa ja kapasiteetti, joka on neljä henkilöä. 

Kyseessä on siis varsin pieni neuvotteluhuone ja pienin samassa osoitteessa sijait-

sevista neuvotteluhuoneista, koska muihin neuvotteluhuoneisiin mahtuu 6–13 

henkilöä. Koko eli ’koppimaisuus’ voisi siis hyvin olla perusteena nimeämiselle. 

Muita mahdollisia nimeämisperusteita voisivat olla ulkomuoto tai käyttö. Tällöin 

neuvottelutila joko muistuttaisi jotenkin ulkoisesti puhelinkoppia tai sitä käytettäi-

siin esimerkiksi pääasiallisesti videoneuvotteluihin. Mahdollista on myös, että 

tilaa on aiemmin käytetty puhelinkoppina ja paikalla tai sen läheisyydessä on voi-

nut sijaita puhelinkoppi. Toisaalta kaikki vaihtoehdot ovat samaan aikaan mahdol-

lisia.  

 

3.3 E-tehdas 

 

E-tehtaalla tarkoitan E-taloa ja sen toimistotiloja, jotka sijaitsevat E1-

sisäänkäynnin yhteydessä (ks. kartta 1 ja liite 3). E-tehdasta kutsutaan myös 

Elektroniikkatehtaaksi. Sen tuotantotiloissa, E2-sisäänkäynnin itäpuolella (kartta 

1), tietojeni mukaan sijaitsee ainakin muutama neuvottelutila, mutta niitä ei tässä 

tutkielmassa käsitellä, koska tiloista tai edes niiden nimistä ei nimestettäessä ollut 

saatavissa tietoa. Muuten E-tehdas on tarkimmin nimestetty kohde Pitäjänmäen 

kampusalueella – ainoastaan Lataamoksi nimettyyn neuvottelutilaan ei ollut mah-

dollisuutta tutustua, eikä siitä ole merkkejä viimeisimmissä neuvotteluhuonekar-

toissa, jotka esitetään tämän alaluvun yhteydessä. 

E-tehdas on siitä mielenkiintoinen, että sinne valmistui nimestämisen aikana 

vuonna 2015 yli 40 uutta tai uudelleen remontoitua ja nimettyä neuvotteluhuonet-

ta. Rakennuksessa on neuvotteluhuoneet pantu kokonaan uusiksi kolmannesta 

neljänteen kerrokseen. Nimeämisestäkin on tietoa, koska itse nimeäjä toimii in-

formanttinani (KV). Ensimmäisen ja toisen kerroksen neuvotteluhuoneet ja nimet 

ovat vanhoja, mutta ylempiin kerroksiin on otettu yhteiseksi teemaksi infrastruk-
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tuuri ja nimien kieleksi englanti. Olen käsittelyn selkeyden takia jakanut englan-

ninkielisen infrastruktuurin mukaan nimetyn temaattisen ryhmän alaryhmiksi, 

joita ovat sähkö ja sen käyttö, muoto, nostimet, koneet tuotannossa, tuotantopaikat 

ja varastointi sekä kuljetus. Myös tilat nimennyt informantti (KV) kertoi yrittä-

neensä pääosin ryhmitellä nimiä ja tilojen sijaintia merkitysyhteyksien perusteella. 

Tässä esitetty luokittelu perustuu kuitenkin pitkälti omaan harkintaani. Mainituista 

alateemoista muoto on erotettu muista, koska nimetyt neuvottelutilat muistuttavat 

nimiensä appellatiivisia esikuvia ulkomuodoltaan, vaikka nimet olisi mahdollista 

liittää myös muihin alateemoihin. Merien, kirjallisuuden ja käytön (Meri, Verne ja 

Käyttö) mukaan nimetyt tilat ainoastaan eivät kuulu samaan temaattiseen ryhmään 

englanninkielisen infrastruktuurin kanssa. 

 

 

Pohjapiirros 3. E-tehtaan toinen kerros (ABB, muokattu). 

 

Meri  

Atlantic, Pacific, Indian Ocean, Mediterranean Sea, Baltic Sea, Merenkurkku ja 

Perämeri sijaitsevat E-tehtaan neljännessä kerroksessa. Vaikka kaikki mainitut 
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nimet viittaavat merialueeseen ja niiden esikuvina on propri, ne voidaan ryhmitel-

lä suhteessa toisiinsa monella tavalla, kuten sijainnin, kielen ja merialueen omi-

naisuuden kautta.  

Englanninkieliset Atlantic ’Atlantti’, Pacific ’Tyynimeri’, Indian Ocean ’In-

tian valtameri’, Mediterranean Sea ’Välimeri’ ja Baltic Sea ’Itämeri’ voidaan ja-

kaa kahteen osaan: valtameriin ja meriin. Valtamerien mukaan nimettyjen Atlanti-

cin ja Pacificin yhteyteen olisi ollut yhtenäisyyden vuoksi mahdollista liittää Indi-

an Oceanin mukaisesti Ocean ’valtameri’, mutta nimet toimivat ilmankin sitä toi-

sin kuin Indian Ocean. Merien mukaan englanniksi nimetyt neuvotteluhuoneet 

sijaitsevat lähekkäin, mutta Mediterranean Sea on hieman erillään muista (ks. 

pohjapiirros 3). 

Suomenkielisten merialueiden mukaan nimetyt Perämeri ja Merenkurkku si-

jaitsevat erillään muista E-tehtaan toisen kerroksen neuvotteluhuoneista (ks. poh-

japiirros 3). Muoto ja sijainti ovat saattaneet vaikuttaa nimien valintaan. Meren-

kurkun kohdalla neuvotteluhuoneen kapeus on saattanut toimia nimeämisperus-

teena. Samankaltaiseen päätelmään voi päätyä myös Perämeren kohdalla: sijainti 

kerroksen nurkassa on voinut vaikuttaa nimeämiseen, koska neuvottelutila on eri 

puolella kerrosta kuin rakennuksen pääportaikko eli perällä (ks. pohjapiirros 3).  

 

Verne  

Nemo ja Verne sijaitsevat vierekkäin E-tehtaan toisessa kerroksessa lähellä eng-

lanninkielisten merialueiden mukaan nimettyjä neuvotteluhuoneita (ks. pohjapiir-

ros 3). Verne on nimetty tieteiskirjallisuuden ranskalaisen edelläkävijän Jules 

Vernen mukaan ja Nemo hänen teoksensa hahmon mukaan. Nimet sopivat myös 

samassa kerroksessa sijaitsevien merien mukaan nimettyjen neuvotteluhuoneiden 

joukkoon, koska Jules Vernen kirjassa Sukelluslaivalla maapallon ympäri liiku-

taan merillä kapteeni Nemon sukelluslaivalla Nautiluksella. Samaan nimiryhmään 

on kuulunut myös kaksi muuta neuvotteluhuonetta eli Nautilus ja Jules, mutta 

nimet eivät enää olleet käytössä nimestettäessä (KV, ks. liite 2). Sen lisäksi, että 

nimet muodostavat yhdessä oman teemansa, voidaan Nemo luokitella kuuluvaksi 

kirjallisuuden nimiin ja Verne muistonimiin. Näiden teemojen mukaan nimettyjä 

neuvotteluhuoneita on Konetehtaalla (ks. 3.1, Muistonimet ja Kirjallisuuden nimet 

ja Jenny).  
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Sähkö ja sen käyttö  

E-tehtaan kolmannen ja neljännen kerroksen välillä on niin sanottu välitasokerros 

(ks. pohjapiirros 4). Siinä sijaitsevat neuvotteluhuoneet ovat suhteellisen pieniä. 

Niiden nimet voi ryhmitellä monella tavalla, mutta kaikkia yhdistää jollain tavalla 

sähkö ja sen käyttö. Edustettuina ovat sähkön eri muodot (AC ja DC), sähköinen 

automaatio (PLC) ja sähkön muuntaminen (Converter, Gear ja Motor).  

 

Pohjapiirros 4. E-tehtaan niin sanottu välikerros (ABB, rajattu). 

 

AC ja DC ovat englanninkielisiä isokirjainlyhenteitä ilmauksista alternating 

current ’vaihtovirta’ ja direct current ’tasavirta’. Nimet muodostavat parin myös 
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kapasiteettinsa, sijaintinsa ja todennäköisen käyttönsä perusteella: pienet yhden 

hengen tilat sijaitsevat vierekkäin, joten ilmeisesti huoneet on tarkoitettu itsetyös-

kentelyyn ja etäyhteyksin käytäviin neuvotteluihin. Nimien esikuvina toimivat 

lyhenteet esiintyvät parina monessa paikassa. Esimerkkinä nimien käytöstä popu-

laarikulttuurissa on rockyhtye AC/DC:n nimi, joka on nimetty ompelukoneen ta-

kaosassa olleen kirjainyhdistelmän mukaan (WIKI s.v. AC/DC). Päättelin nimes-

tyksen yhteydessä, että myös tämä yhteys populaarikulttuuriin on eittämättä vai-

kuttanut vierekkäisten huoneiden nimeämiseen, minkä huoneet nimennyt infor-

mantti (KV) vahvisti. 

PLC on isokirjainlyhenne, joka voi sähkötekniikassa tarkoittaa kahta eng-

lanninkielistä ilmausta Powerline Communications ’datasähkö’ ja Programmable 

Logic Controller ’ohjelmoitava logiikka’, joista jälkimmäinen on hyvin todennä-

köisesti nimeämisen taustalla ABB:n elektroniikkatuotteena (ABB2; WIKI s.v. 

datasähkö, ohjelmoitava logiikka). Nimi ehkä hieman poikkeaa esikuvansa merki-

tyksen perusteella muista lähellä olevista nimistä, mutta se sopii hyvin isokirjain-

lyhenteenä AC:n ja DC:n lähelle. 

Muista kerroksen nimistä poiketen nimien Converter ’muunnin’, Motor 

’moottori’ ja Gear ’vaihde’ esikuvat eivät ole lyhenteitä. Niitä yhdistää jonkinlai-

nen muuntaminen. Converterin kohdalla yhteys on jo nimen merkityksen perus-

teella pääteltävissä, mutta Motorin ja Gearin yhteyttä on hyvä täsmentää yksin-

kertaistaen: (sähkö)moottori muuttaa sähköenergiaa liike-energiaksi, kun taas 

vaihde muuntaa esimerkiksi (sähkö)moottorin tuottamaa liike-energiaa erilaiseksi. 

 

Muoto  

Carousel, Spindle, Crate ja Container kuuluvat E-tehtaan nimien joukossa valta-

teemaan eli infrastruktuurin mukaan nimettyihin nimiin. Nimet myös mukailevat 

samassa kerroksessa käytettyjä infrastruktuuriteeman alalajeja. Niiden nimeämi-

sessä on kuitenkin otettu huomioon myös neuvotteluhuoneen ulkomuoto ja sijain-

ti. Huoneet sijaitsevat erillään avokonttorissa, ja niiden nimet kuvastavat ulko-

muotoa (ks. pohjapiirrokset 5 ja 6). Itse asiassa neuvottelutilat rakennettiin varta 

vasten vastaamaan ulkomuodoltaan mielikuvaa nimien esikuvien prototyyppisistä 

tarkoitteista (KV).  

Neuvotteluhuoneet Spindle ja Carousel ovat pyöreitä kuten niiden englan-

ninkieliset appellatiiviset homonyymitkin, jotka merkitsevät ’värttinää, kehräintä’ 
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ja ’karusellia’. Spindle ja Carousel sijaitsevat E-tehtaan kolmannessa kerroksessa, 

jonka neuvotteluhuoneet on nimetty muun muassa teollisuuslaitoksissa käytettä-

vän infrastruktuurin, lähinnä koneiden, mukaan (ks. pohjapiirros 5). Neljännen 

kerroksen Crate ja Container ovat puolestaan ulkomuodoltaan kulmikkaita ja 

muistuttavat englanninkielisten esikuviensa mukaan ’(kuljetus)laatikkoa’ ja ’kont-

tia’. Nimet myös mukailevat yhtä neljännessä kerroksessa käytettyä nimeämis-

mallia, jossa on nimetty neuvotteluhuoneita kuljetusteeman mukaan (pohjapiirros 

6).  

 

 

Pohjapiirros 5. E-tehtaan kolmannen kerroksen neuvotteluhuoneet (ABB, 

rajattu). 

 

Nostimet  

Englanninkielisten nostimien mukaan nimetyt neuvotteluhuoneet sijaitsevat E-

tehtaan kolmannessa kerroksessa vierekkäin (ks. pohjapiirros 5). Nimien appella-

tiivisten vastineiden käännösten merkitykset ovat teemaltaan hyvin lähellä toisi-
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aan: Crane ’kurki, nosturi’, Winch ’vinssi’, Elevator ’hissi, nostin’ ja Escalator 

’liuku-, rullaportaat’. Nimet muodostavat siten niin sijaintinsa kuin appellatiivisen 

merkityksensä mukaan selkeän alaryhmänsä infrastruktuurin mukaan nimettyjen 

neuvotteluhuoneiden joukossa. Ne myös sopivat kerroksen muiden neuvottelu-

huoneiden joukkoon, koska yhdistävä tekijä nimille on teollisuudessa käytettävät 

koneet. 

Nostinten mukaan nimettyjen neuvotteluhuoneiden nimien taustalla ei ole 

huoneille nimet antaneen informantin mukaan varsinaisesti minkään huoneen 

ominaisuus, vaikka aivan sattumalta hissin mukaan nimetyssä neuvotteluhuonees-

sa (Elevator) on työpöytä, jonka korkeutta voidaan säätää sähkömoottorin avulla 

(KV). Kuten kaikissa vuonna 2015 valmistuneissa neuvotteluhuoneissa, on seinil-

lä huoneen nimen teemaan sopivia kuvia ja tietoa kyseisestä infrastruktuurista. 

 

Koneet tuotannossa  

Tuotantokoneiden mukaan nimetyt neuvotteluhuoneet sijaitsevat E-tehtaalla kol-

mannessa kerroksessa (pohjapiirros 5). Teemaa sivuavat myös muut kerroksen 

neuvotteluhuoneiden nimet, kuten muotonsa (Spindle ja Carousel) ja nostimien 

mukaan nimetyt. Nimien yhteyteen olen merkinnyt niiden appellatiivisen vasti-

neen englannista kääntämäni merkityksen: Grinder ’hiomakone, jauhin’, Winder 

’kelauskone, käämijä’, Centrifuge ’sentrifugi, linko’, Conveyor ’kuljetin, liuku-

hihna’, Mixer ’sekoitin’, Compressor ’kompressori, puristin’, Extruder ’ekstruu-

deri, puserrin’, Fan ’tuuletin, puhallin’ja Pump ’pumppu’. Winder merkityksessä 

’käämijä’ on sähkökonealalla käytetty ammattitermi ja oma käännökseni, jota ei 

välttämättä tunneta alan ulkopuolella. Sanalla tarkoitetaan ’ammattihenkilöä, joka 

asentaa ja kytkee sähkökoneen käämityksen’. 

Winder ja Grinder sijaitsevat parina samassa saarekkeessa, ja vahva loppu-

sointu lienee syynä huoneiden sijainnille. Centirifuge, Conveyor ja Mixer ilmei-

sesti on sijoitettu samaan saarekkeeseen luultavasti sattumanvaraisesti. Sattumaa 

ei kuitenkaan liene, että parit ’puristin’ (Compressor) ja ’puserrin’ (Extruder) sekä 

’tuuletin’ (Fan) ja ’pumppu’ (Pump) sijaitsevat samassa saarekkeessa. Fan ja 

Pump ovat yhdistettävissä yhdeksi suureksi neuvotteluhuoneeksi. (Ks. pohjapiir-

ros 5.) 
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Tuotantopaikat ja varastointi  

Suurin luokittelemani alaryhmä infrastruktuurin mukaan nimettyjen neuvottelu-

huoneiden joukossa on tuotantopaikat ja varastointi. Samalla se on myös hajanai-

sin: siihen kuuluu erilaisia tuotantolaitoksia alkutuotannosta jalostukseen. Ryh-

män olen jakanut neljään osaan sijainnin mukaan, koska nimistä voidaan löytää 

yhteyksiä myös sitä kautta (ks. pohjapiirros 6). 

Tuotantopaikkojen mukaan nimettyjen neuvotteluhuoneiden yhteyteen olen 

luokitellut myös nimen Warehouse ’varasto, varastorakennus’, koska nimi kuuluu 

samaan kokonaisuuteen Factoryn ja Plantin kanssa. Plantin ja Factoryn appella-

tiiviset homonyymit voidaan kääntää tässä yhteydessä merkitykseen ’tehdas, lai-

tos’. Neuvotteluhuoneet sijaitsevat samassa saarekkeessa, joten nimien yhteys on 

ymmärrettävä: tehtaiden yhteydessä on varastoja. Tulkinnan on vahvistanut in-

formantti (KV), joka on toiminut tilojen nimeäjänä. 

Öljy on yhdistävä tekijä neuvotteluhuoneille Rig ’öljynporauslautta, -torni’ 

ja Refinery ’jalostamo’. Huoneet myös sijaitsevat samassa saarekkeessa. Samalla 

tavalla oman alaryhmänsä muodostavat tuotantolaitoksien mukaan nimetyt neu-

votteluhuoneet, joiden nimien esikuvien tuotteet ovat elintarvikkeita tai juomia. 

Mainittuun alaryhmään kuuluvat Bakery ’leipomo’, Brewery ’panimo’, Dairy 

’meijeri’ ja Distillery ’tislaamo’ on sijoitettu niin ikään omaan saarekkeeseensa. 

Nimien esikuvien merkitysyhteyksien osalta hajanaisimmassa saarekkeessa 

sijaitsevat Carage, Foundry ’sulatto, valimo’, Mine ’kaivos’, Sawmill ’sa-

ha(laitos)’ ja Printery, jonka merkitys on lähinnä amerikanenglanniksi ’(kir-

ja)paino’ (ESN s.v. printery; ks. pohjapiirros 6). Nimien esikuvilla on yhteyksiä 

toisiinsa esimerkiksi paperiteollisuuden ja metallintuotannon kautta, mutta tässä 

tapauksessa kokonaisuus on jäänyt hieman hajanaiseksi (KV). Caragen kohdalla 

on varmasti kysymys kirjoitusvirheestä, joten nimen taustalla täytynee olla garage 

’korjaamo, talli’. Huomionarvoista on, että Konetehtaalla on käytössä Foundryn 

suomenkielinen vastine Valimo. 

 

Kuljetus  

Kun tarkastellaan appellatiivisen esikuvan merkitystä, voidaan kuljetusteeman 

mukaan nimetyt neuvotteluhuoneet jakaa kahteen osaan: terminaaleiksi voidaan 

luokitella Airport ’lentokenttä’, Station ’asema’ ja Harbor ’satama’, kun taas 

Truck ’kuorma-auto’ ja Ship ’laiva, alus’ liittyvät paremminkin kuljetusvälinei-
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siin. Sama jako näkyy myös huoneiden sijainnissa, koska neuvotteluhuoneet ja-

kautuvat sen mukaan omiin saarekkeisiinsa, jotka tosin sijaitsevat saman käytävän 

eri puolilla. (ks. pohjapiirros 6). 

Harbor voidaan jakaa kahdeksi eri neuvotteluhuoneeksi väliseinän avulla. 

Nimen muoto herättää hieman hämmennystä, koska käsitykseni mukaan yleisem-

pi muoto ’satamaa’ tarkoittavasta englannin kielen sanasta on harbour, mutta ni-

messä käytetty muoto on rinnakkainen (ESN s.v. harbo[u]r). 

E-tehtaan neljännessä kerroksessa sijaitsevien kuljetusteeman mukaan ni-

mettyjen neuvotteluhuoneiden joukkoon voidaan lukea myös Crate ja Container. 

Mainitut nimet on kuitenkin luokiteltu alaryhmään, jonka nimiin on vaikuttanut 

ulkonäkö eli muoto. 

 

 

Pohjapiirros 6. E-tehtaan neljännen kerroksen neuvotteluhuoneet (ABB, ra-

jattu). 
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Käyttö 

Lataamo on aineistoni ainoa neuvotteluhuone, joka sijaitsee E-tehtaan ensimmäi-

sessä kerroksessa. Lataamon taustalla on todennäköisesti leikkimielisesti kaksi 

merkitystä ’akun lataaminen’ ja ’henkinen lataaminen’. Huoneen nimi kuitenkin 

asettuu ensin mainitun merkityksen perusteella rakennuksessa paljon käytettyyn 

infrastruktuuriteemaan. Toisen mahdollisen merkityksensä perusteella nimi rin-

nastuu Konetehtaan Heräämön kanssa. Vaikka tarkkaa tietoa ajankohdasta ei ole, 

on Lataamo nimetty huomattavasti ennen ylemmissä kerroksissa sijaitsevia infra-

struktuurinimiä (ks. liite 2). 

 

3.4 Tellus 

 

Tellus-talon neuvotteluhuoneiden nimien jakaminen temaattisiin ryhmiin on han-

kalaa, koska tarkasta sijainnista ei ole tietoja kuin seitsemännen kerroksen kohdal-

la: siitä on olemassa jonkinlainen neuvotteluhuonekartta (ks. pohjapiirros 7). Ky-

seisestä kartastakin saattaa puuttua joitakin neuvottelutiloja, jotka ilmeisesti sijait-

sevat jonkin yksikön omissa tiloissa. 

 

 

Pohjapiirros 7. Tellus-talon 7. krs (ABB). 
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Tellus-talon nimet liittyvät pääosin taivaankappaleisiin, mikä on ymmärret-

tävää, koska Tellus tarkoittaa ’Maa-planeettaa’, mutta nimen etymologiasta ei ole 

tarkempaa tietoa. Myös kaavanimistössä on nähtävissä samankaltainen ilmiö, 

koska toisinaan ”kaupunginosan nimi on synnyttänyt aihepiirin” (Ainiala ym. 

2008: 135–136). Rakennuksessa hallitsevan pääteeman olen jakanut useisiin ala-

ryhmiin, mutta oikeastaan rakennuksen neuvotteluhuoneiden nimet jakautuvat 

vain kolmeen pääryhmään. Taivaankappaleiden lisäksi teemoja ovat fysiikka sekä 

ominaisuus ja käyttö. 

 

Jupiterin ja Neptunuksen kuut 

Amalthea, Callisto, Himalia, Thebe ja Despina muodostavat sijaintinsa ja kokonsa 

puolesta oman kokonaisuutensa. Ne ovat pieniä, neljän henkilön neuvotteluhuo-

neita, ja ne sijaitsevat vierekkäin rakennuksen päävastaanoton yhteydessä (ks. 

pohjapiirros 7). Mielenkiintoista on, että neljä viidestä vierekkäisestä neuvottelu-

huoneesta on nimetty Jupiterin kuiden mukaan, mutta yksi on saanut nimensä 

Neptunuksen kuulta, vaikka kummallakin planeetalla on lukuisia muita kiertolai-

sia. 

Amalthean, Calliston, Himalian ja Theben nimien esikuvina toimii neljä Ju-

piterin 67 tunnetusta kuusta (Wiki s.v. Jupiterin kuut). Nämä Jupiterin kiertolaiset 

ovat saaneet nimensä kreikkalaisessa mytologiassa esiintyviltä nymfeiltä (WIKI 

s.v. Amaltheia, Kallisto, Himalia, Thebe (moon) [en]). Vaikka Neptunuksella on 

14 tunnettua kuuta, on aineistossa vain yksi niiden mukaan annettu neuvottelu-

huoneen nimi eli Despina. Valinta on ensi näkemältä outo, koska nimen esikuva 

ei ole edes suurin tunnetuista Neptunuksen kuista (WIKI s.v. Neptunus). Nimensä 

kuu on kuitenkin saanut kreikkalaisen mytologian nymfiltä Despoinalta (mp. ja 

WIKI s.v. Despina (moon) [en]). Neuvotteluhuoneita siis yhdistää se, että niiden 

nimien esikuvat on nimetty nymfien mukaan. Tämä saattaa olla yksi vaikutin ni-

mien valintaan vierekkäisille huoneille (ks. 4.1). 

 

Marsin kuut 

Deimos ja Phobos ovat saaneet nimensä Marsin kuilta. Marsilla on vain kaksi 

tunnettua kuuta. Nimet muodostavat luonnollisen parin, koska kreikkalaisessa 

mytologiassa sodanjumala Areksen kaksospojat Fobos ja Deimos olivat taistelu-
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kentillä esiintyvän kauhun ja pakokauhun jumalia. (WIKI s.v. Marsin kuut, Fo-

bos, Deimos, Phobos (mythology) [en].) 

Koska Marsin kuut ja niiden nimien esikuvat muodostavat tiiviin parin, on 

myös hyvin luonnollista, että neuvotteluhuoneet sijaitsevat vierekkäin ja etäällä 

muista neuvotteluhuoneista (ks. pohjapiirros 7). Neuvotteluhuoneet eivät kuiten-

kaan ole identtisiä kaksosia, koska Phobokseksi nimetty on hieman isompi kuin 

Deimos, samoin kuin Marsin kuista Phobos on Deimosta suurempi. Toinen myto-

loginen veljespari lienee vaikuttanut, niin ikään vierekkäisten, Prometheuksen ja 

Epimetheuksen nimeämiseen (ks. Saturnuksen kuut; 4.1). 

 

Saturnuksen kuut 

Saturnukselta tunnetaan 62 kuuta, mutta aineistossa on niiden mukaan nimettyjä 

neuvotteluhuoneita yhdeksän: Atlas, Calypso, Epimetheus, Janus, Pandora, Pro-

metheus, Rhea, Telesto ja Titan (WIKI s.v. Saturnuksen kuut). Kuiden nimien 

esikuvista Atlas, Rhea sekä veljekset Epimetheus ja Prometheus olivat kreikkalai-

sen mytologian titaaneja, ja Pandora puolestaan oli Epimetheuksen vaimo (WIKI 

s.v. Atlas, Rhea, Epimetheus, Prometheus). Suurin Saturnuksen kuista Titan taas 

on nimetty titaanien mukaan, jotka olivat mytologian mukaan olympolaisten ju-

malien edeltäjiä (WIKI s.v. olympolaiset jumalat). Telesto ja Kalypso olivat 

kreikkalaisten okeanideja eli merinymfejä (WIKI s.v. okeanidit, Oceanid en). Ja-

nuksen esikuvana toimivaa kuun nimeä ei ole annettu kreikkalaisen mytologian 

mukaan, vaan Janus oli roomalaisessa mytologiassa alkujen, loppujen ja muutok-

sen sekä ovien ja porttien jumala (WIKI s.v. Janus).  

Saturnuksen kuiden mukaan nimetyistä neuvotteluhuoneista vain Epimethe-

uksen ja Prometheuksen tarkka sijainti seitsemännessä kerroksessa on tiedossa 

(ks. pohjapiirros 7). Ne ovat keskenään samankokoisia ja suhteellisen suuria neu-

votteluhuoneita. Tilat myös sijaitsevat vierekkäin erillään muista neuvotteluhuo-

neista. Kuten jo todettiin, olivat kreikkalaisen mytologian Epimetheus ja Promet-

heus veljeksiä, joten kyseisen neuvotteluhuoneparin nimeämiseen lienee vaikutta-

nut nimien mytologinen tausta. Toisaalta nimet noudattavat myös rakennuksessa 

vahvasti esiintyvää teemaa nimetä neuvotteluhuoneita taivaankappaleiden mu-

kaan. Sama ilmiö näkyy myös Marsin kuiden mukaan nimettyjen Phoboksen ja 

Deimoksen kohdalla (ks. Marsin kuut), joten nimet eivät määrity yksiselitteisesti 

merkitysyhteyksiltään vain taivaankappaleiden nimien mukaan nimettyyn tee-
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maan, koska nimeämisessä on otettu huomioon myös tietoja myyttisistä hahmoista 

(ks. 4.1). Muut Saturnuksen kuiden mukaan nimetyt neuvotteluhuoneet todennä-

köisesti sijaitsevat pääosin Tellus-talon kahdeksannessa kerroksessa, mutta esi-

merkiksi Titan ja Telesto on joissakin lähteissä sijoitettu yhdeksänteen kerrokseen. 

 

Uranuksen kuut 

Kaikki Uranuksen kuiden mukaan nimetyt neuvotteluhuoneet sijaitsevat todennä-

köisesti Tellus-talon kahdeksannessa kerroksessa. Uranuksen viidestä suurimmas-

ta kuusta kolme on ollut esikuvana aineiston nimille, mutta yhteensä Uranuksella 

on 27 tunnettua kuuta (WIKI s.v. Uranus). Kyseiset nimet ovat Ariel, Miranda ja 

Oberon. Kuiden nimien esikuvista Miranda oli William Shakespearen Myrskyssä 

esiintyvän Prosperon tytär ja Ariel samassa näytelmässä esiintyvä tuulenhenki, 

mutta myös Oberon on saman kirjailijan hahmo, Juhannusyön unessa esiintyvä 

keijukaisten kuningas (WIKI s.v. Miranda (kuu), Myrsky (näytelmä), Oberon).  

Jos Ariel, Miranda ja Oberon sijaitsisivat jossain muualla kuin taivaankap-

paleiden mukaan nimettyjen tilojen yhteydessä, tulkinta esikuvista sattuisi helpos-

ti kirjallisuuden nimiin ja Shakespearen tuotantoon. Telluksen muiden nimien 

perusteella ensisijainen nimeämisperuste kuitenkin on nimien esikuvien kuulumi-

nen taivaankappaleisiin, mutta on huomioitava myös kirjallisuuden nimien mah-

dollinen vaikutus nimeämiseen (ks. 4.1). Tähän viittaa se, että edustettuina on 

Uranuksen viidestä suurimmasta kuusta kolme, mutta esimerkiksi huomattavasti 

Mirandaa suurempi Umbriel ei ole joukossa (WIKI s.v. Uranus). Selityksenä saat-

taa olla, että Umbrielin nimen taustalla on Alexander Popen eikä William Shake-

spearen teoksen hahmo (WIKI s.v. Umbriel (moon) [en]). Neuvotteluhuoneiden 

koko ja niiden nimien esikuvina toimivien Uranuksen kuiden koko ei tule esille 

nimeämisessä: niistä suurimman kuun eli Oberonin (WIKI s.v. Uranus) mukaan 

nimetty neuvotteluhuone on pienempi kuin yhtä suuret Miranda ja Ariel. Uranuk-

sen suurin kuu ja niin ikään Shakespearen hahmon mukaan nimetty Titania ei ole 

ollut aineiston nimen esikuvana (WIKI s.v. Titania). Tähän lienee vaikuttanut se, 

että nimi olisi voinut sekoittua Saturnuksen kuun mukaan nimettyyn Titaniin (ks. 

Saturnuksen kuut). 
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Planeetat ja aurinko 

Planeetoista auringon ympärillä muodostuu neuvotteluhuoneiden oma alaryhmän-

sä taivaankappaleita sisältävään ryhmään (ks. pohjapiirros 7). Helios on sijoitettu 

keskelle, ja sitä ympäröivät aurinkokunnan yhdeksän planeettaa Jupiter, Terra, 

Saturnus, Uranus, Venus, Neptunus, Mercurius, Pluto ja Mars. Pluto on joukossa, 

koska nimen esikuvana toimiva Auringon kiertolainen luokiteltiin virallisesti pois 

varsinaisten planeettojen joukosta vasta vuonna 2006 (WIKI s.v. planeetan määri-

telmä). Tellus-talo valmistui vuonna 1999 (ABB3), jolloin Pluto edelleen määri-

teltiin virallisesti planeetaksi. Todennäköisesti kyseiset neuvotteluhuoneet on ni-

metty yhtenä kokonaisuutena viimeistään rakennuksen käyttöönoton yhteydessä, 

koska ne sijaitsevat rakennuksen päävastaanoton yhteydessä tiiviinä rykelmänä.  

Neuvotteluhuonekokonaisuuden keskellä oleva Helios luonnollisesti viittaa 

sijainnillaankin Aurinkoon. Nimen taustalla muinaisen kreikkalaisen mytologian 

auringon henkilöitymä Helios (WIKI s.v. Helios). Terra tarkoittaa niin ’maata’ 

kuin ’Maa-planeettaa’ latinaksi, joten esikuvaksi neuvotteluhuoneen nimelle voi-

daan nimiryhmän kautta tulkita merkitys ’planeettana’. Esikuvana toimii siis prop-

ri, kuten muillakin temaattisen alaryhmän edustajilla.  

Kuusi neuvotteluhuoneiden nimien esikuvina toimivista planeetoista on ni-

metty roomalaisten jumalien mukaan: Pluto (manalan ja sen rikkauksien jumala), 

Mercurius (kaupankäynnin ja kauppavoiton jumala), Mars (sodan jumala, pääju-

mala Juppiterin ohella), Venus (rakkauden ja kauneuden jumalatar), Neptunus 

(veden jumala), Saturnus (sadonkorjuun jumala) ja Juppiter (taivaan- ja sen ilmi-

öiden sekä pääjumala) (WIKI s.v. Mercurius, Mars (jumala), Venus (mytologia), 

Neptunus (jumala), Saturnus (jumala), Juppiter). Poikkeuksena on Uranus, joka 

on poikkeuksellisesti nimetty roomalaisen sijaan kreikkalaisen jumalan mukaan: 

Uranos oli kreikkalaisessa mytologiassa taivaan jumala (WIKI s.v. Uranus, 

Uranos).  

Neuvotteluhuoneiden koko on vaikuttanut selvästi nimeämiseen. Pienimpien 

planeettojen mukaan nimettyihin neuvotteluhuoneiden kapasiteetti on vain neljä 

henkilöä (Pluto, Mercurius), kun lähes kaikkien muiden neuvotteluhuoneiden 

kapasiteetti on 8–10 henkilöä. Suurin planeettojen mukaan nimetyistä neuvottelu-

huoneista (14 henkilöä) on luonnollisesti aurinkokunnan suurimman planeetan 

mukaan Jupiter. Helios taas keskeisimpänä ja suurimpana neuvotteluhuoneena 
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vetää 16 kokoustajaa. Huoneiden erikoispiirteenä voidaan mainita, että niiden 

ovien vieressä on nimen lisäksi sitä vastaava tähtimerkki. 

 

Muu avaruus 

Tässä koontiryhmässä analysoin avaruusteemaan kuuluvia nimiä, jotka eivät ta-

valla tai toisella sovi aiemmin käsittelemiini alaryhmiin. Komeetta, Meteori ja 

Tähti ovat Tellus-talon avaruusaiheisessa nimistössä poikkeavia siten, että ne ovat 

suomenkielisiä. Muut teemaan kuuluvista nimistä voidaan tulkita joko vieraskieli-

siksi tai kansainvälisiksi. Tähdet (Stella Polaris ja Tähti) eivät kuulu varsinaisesti 

aurinkokuntaan, ja Hermeksen esikuvana on pikkuplaneetan nimi. Sole taas on 

koko aineiston toinen nimi, joka on italiankielinen Konetehtaan Siroccon ohella.  

Komeetta ja Meteori sijaitsevat kahdeksannessa kerroksessa, joten ne muo-

dostanevat nimiparin sijainnin ja kielensä perusteella. Myös nimien appellatiiviset 

vastineet ovat hyvin lähellä toisiaan merkitykseltään, koska ne näkyvät taivaalla 

valoilmiöinä: komeetta näkyy ’pyrstötähtenä’ ja meteori ’tähdenlentona’ (KS s.v. 

komeetta, meteori).  

Stella Polaris ja Tähti eroavat Tellus-talon avaruusaiheisesta nimistöstä si-

ten, että niiden nimien esikuvat eivät varsinaisesti sijaitse aurinkokunnassa, vaik-

ka Aurinko on yksi tähti tähtien joukossa. Tähti-nimi on itsessään selvä niin osana 

Tellus-talon nimistöä kuin appellatiiviselta merkitykseltään, mutta Stella Polarista 

on hyvä hieman tarkentaa. Se on nimittäin latinankielinen nimi Pohjantähdelle, 

joka on Pienen karhun tähdistön kirkkain tähti ja pohjoinen napatähti (WIKI s.v. 

Pohjantähti). Nimeämisen taustalla lienee symboliikkaa, koska Pohjantähti liite-

tään pohjoisuuteen ja sen kautta Suomeen (ks. 4.1 ja 4.5). Stella Polariksen sijain-

nista on ristiriitaista tietoa, mutta Tähti sijainnee melko varmasti yhdeksännessä 

kerroksessa. 

Hermes on todennäköisesti nimetty pikkuplaneetta 69230 Hermeksen mu-

kaan. Kyseinen pikkuplaneetta kuuluu Apollo-asteroideihin ja se on nimetty 

kreikkalaisen mytologian Hermes-jumalan mukaan (WIKI s.v. 69230 Hermes). 

Muita neuvotteluhuoneita ei ole nimetty asteroidien tai pikkuplaneettojen nimien 

mukaan. Mainittakoon kuitenkin Pluto, joka kääpiöplaneetan sijaan luokiteltiin 

todennäköisen nimeämisajankohdan aikaan vielä varsinaisten planeettojen jouk-

koon (ks. Planeetat ja aurinko).  
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Sole ’Aurinko, aurinko’ sijaitsee Tellus-talon seitsemännessä kerroksessa, 

eikä ole viitteitä, että se muodostaisi minkään muun nimen kanssa erityistä paria 

tai alaryhmää taivaankappaleiden joukossa sijaintinsa tai nimensä mukaan. Myös-

kään huoneen koko ei viittaa Auringon kokoon mitenkään, koska huone on tarkoi-

tettu vain neljälle henkilölle. Aurinkoon on viitattu myös seitsemännen kerroksen 

Helios-nimellä.  

 

Fysiikka 

Olen luokitellut Currentin, Electronin, Fotonin ja Neutronin teemaan, jossa käyte-

tään fysiikan termejä nimien esikuvina. Koska ABB:n toiminta keskittyy pitkälti 

insinööritieteisiin, joiden perustana on vahvasti fysiikka, on luonnollista, että ai-

hepiiristä on otettu nimiä. Telluksen lisäksi aihepiiriä on sivuttu myös Koneteh-

taan ja E-tehtaan nimistössä. Fysiikan termein nimetyt neuvotteluhuoneet Tellus-

talossa sijaitsevat pääosin kymmenennessä kerroksessa. On mahdollista, että sa-

massa kerroksessa sijaitseva Nano kuuluu samaan fysiikan termien mukaan ni-

mettyjen ryhmään. Olen kuitenkin tulkinnut, että se on nimetty ominaisuutensa 

mukaan, joten sitä on analysoitu eri kohdassa (ks. Ominaisuus ja käyttö).  

Atomin englanninkielisten perushiukkasten mukaan nimetyt Electron ja 

Neutron muodostavat parin niminä niin sijaintikerroksensa kuin appellatiivisten 

esikuviensakin mukaan. Ne myös poikkeavat kieleltään niin ikään hiukkasen mu-

kaan nimetystä Fotonista, joka on suomenkielisessä i-loppuisessa muodossa. On 

siis mielenkiintoista, että samassa kerroksessa on nimetty saman aihepiirin nimiä 

eri kielellä. Toisaalta atomin kolmannen perushiukkasen protonin puuttuminen 

aineiston nimien esikuvista on merkillistä. Electronin kokoa ja huoneiden tarkkaa 

sijaintia suhteessa toisiinsa ei ole tiedossa, joten nimeämisperusteita on vaikea 

arvioida huoneiden sijoittumista ja ominaisuuksia vertaillen. 

Currentin sijainnista ei ole mitään varmuutta, mutta on viitteitä, että se voisi 

sijaita jossain seitsemännessä kerroksessa, vaikka sitä ei ole merkitty neuvottelu-

huonekarttaan (pohjapiirros 7). Nimen appellatiivisen homonyymin voi kääntää 

monella tavalla, mutta merkitys ’virta’ tai tarkemmin ’sähkövirta’ lienee nimeä-

misen taustalla. Fysiikassa käsitellään monia erilaisia virtoja, mutta juuri sähkö-

virta on lähes kaikessa ABB:n toiminnassa mukana.  
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Ominaisuus ja käyttö 

Olen luokitellut Tellus-talossa sijaitsevat aineiston nimet Forum, Komero, MAXI, 

Multi, Nano ja Single teemansa mukaan erittäin löyhään ryhmään, jossa nimeen 

on vaikuttanut jotenkin tilan ominaisuus tai käyttö. Päätelmääni MAXIN, Multin, 

Nanon ja Singlen kohdalla on vaikuttanut Konetehtaan esimerkki nimiparista 

(Maxi ja Mini). Komero ja Forum jo itsessään taas luovat mielikuvan tietynlaises-

ta tilasta. Ryhmä ei ole yhtenäinen, ja jotain tilasta tai sen sijainnista itsestään ker-

tovia nimiä on muuallakin samassa rakennuksessa, kuten esimerkiksi Helios au-

rinkokunnan planeettojen mukaan nimettyjen neuvotteluhuoneiden keskellä (ks. 

Planeetat ja aurinko). 

Multi ja Single sijaitsevat Tellus-talon yhdeksännessä kerroksessa. Niiden 

nimeämiseen on vaikuttanut selvästi kokosuhde. Kun Singlen kapasiteetti on vain 

neljä henkilöä, Multiin mahtuu jopa 30. Luokittelen Multin kieleltään kansainväli-

seksi. Singlen appellatiivisen homonyymin merkitys on hieman laajempi, mutta 

yhtälailla sana on vahvasti kansainvälinen. Single siis voisi olla nimensä perus-

teella myös jotenkinkin erillään ’yksittäisenä’, mutta samoin Multi voisi olla tilana 

’monikäyttöinen’. Pidän kuitenkin todennäköisimpänä nimeämisperusteena ko-

kosuhdetta.  

Koska MAXI ja Nano sijaitsevat kummatkin kymmenennessä kerroksessa, 

muodostanevat ne parin tilojen koon mukaan. Valitettavasti huoneiden kapasitee-

tista ei nimestettäessä ollut saatavilla tietoa, mutta muiden aineiston muiden esi-

merkkien mukaisesti luokittelen nimet nimipariksi, jonka nimet kuvaavat tilojen 

suhteellista kokoa (esim. 3.1, Tilaa sekä sen sijaintia ja käyttöä kuvaavat nimet). 

Nimeä MAXI ei tule sekoittaa Konetehtaan Maxiin, vaikka nimiä erottaa vain kir-

joitutapa (mp.). MAXI on aineiston ainoa nimi, joka kirjoitetaan kokonaan kapi-

teelein lukuun ottamatta E-tehtaan isokirjainlyhenteitä (AC, DC ja PLC). Nanon 

appellatiivinen esikuva on etuliite, joka merkitsee ’miljardisosaa’ mittayksiköiden 

yhteydessä. Nano siis lienee pieni, mutta ainakin se on todennäköisesti huomatta-

vasti pienempi kuin suhteellisen suureksi olettamani MAXI. 

Komeron ja Forumin varma sijainti ei tullut esille nimestettäessä, mutta ne 

saattavat sijaita Tellus-talon seitsemännessä kerroksessa. Niitä ei kuitenkaan ole 

merkitty seitsemättä kerrosta kuvaavaan neuvottelukarttaan (ks. pohjapiirros 7). 

Kummankin neuvotteluhuoneen nimi helposti assosioituu jotenkin huoneen käyt-

töön tai sen ominaisuuteen. Komeron appellatiivinen homonyymi johdattelee ajat-
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telemaan, että tila on suhteellisen pieni, mitä Komeron kapasiteetti (neljä henki-

löä) tukee. Toinen mahdollinen tulkinta nimen taustasta voisi olla tilan aiempi 

käyttö esimerkiksi siivous- tai muuna säilytyskomerona. Forumin nimen taustalla 

lienee yleisesti neuvotteluhuoneen olemus kohtauspaikkana ja siten sanan kan-

sainvälinen merkitys ’foorumina’ eli ’keskustelupaikkana’. 

 

 

4 Nimien rakenne ja merkitys 

 

Tässä luvussa erittelen aineiston nimien ominaisuuksia ja valotan siten myös neu-

votteluhuoneiden nimien typologiaa. Tämä on haastavaa, koska paljon tutkittujen 

nimien, kuten perinteisesti paikannimiksi katsottujen, typologinen erittely ei vält-

tämättä päde muiden nimikategorioiden tarkasteluun (ks. Ainiala ym. 2008: 42). 

Teoreettisena mallinani olen käyttänyt pääosin Paula Sjöblomin (2006) tarkaste-

lumalleja, joiden ytimen muodostaa funktionaalis-semanttinen malli. Vaikka malli 

on luotu yritysnimiä varten, ja senkin soveltamisessa on omat haasteensa, sopii se 

suhteellisen hyvin oman aineistoni tarkasteluun. 

Monien nimikategorioiden kohdalla nimi jo itsessään antaa jollain tavalla 

mahdollisuuden presupponoida, mihin nimikategoriaan ja millaiseen ryhmään se 

sijoittuu kategorian sisällä (Ainiala ym. 2008: 27, 29). Esimerkiksi Perämeri tul-

kittaisiin ensisijaisesti merialueeksi eli paikannimeksi ja Timo puolestaan miehen 

etunimeksi. Aineistoni nimissä ei kuitenkaan ole mitään sellaista, mikä saisi yksit-

täisen nimen esiintyessä ilman asiayhteyttä kielenkäyttäjän olettamaan, että ky-

seessä on neuvottelutilan nimi. Esimerkkinimet ovat siirrynnäisiä, ja ilman kon-

tekstia tulkinta olisi tulkinta lähes varmasti edellä mainitun kaltainen. Toisin kuin 

esimerkiksi useimmissa paikannimissä ei neuvotteluhuoneiden nimissä ole lajia 

ilmaisevaa osaa eli laji- tai topografiasanaa (mts. 96). Ainoa yhdistävä tekijä on 

ollut se, että lähes kaikki nimet kuuluvat johonkin temaattiseen aihepiiriin, minkä 

kautta ne voidaan yhdistää muihin neuvotteluhuoneisiin. Tästä syystä tarkastelen 

nimien rakennetta ja merkitystä nimien muodostamien temaattisten ryhmien kaut-

ta. Analyysini perustuu pääosin jo kolmannessa luvussa esittelemiini temaattisiin 

ryhmiin ja nimien oletettuun ensisijaiseen esikuvaan. Nimen ensisijaisella esiku-

valla tarkoitan ilmausta ja sen merkitystä, joka temaattisen analyysin perusteella 

on todennäköisin esikuva neuvottelutilan nimelle. Esimerkiksi nimen Diesel ensi-
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sijaiseksi esikuvaksi olen määritellyt appellatiivin, jonka merkitys on ’polttoaine’, 

koska se kuuluu samaan temaattiseen ryhmään kuin Gas. Ensisijainen esikuva ei 

siis ole polttoaineen nimityksen taustalla oleva propri (Rudolf) Diesel (ks. 3.1, 

Polttoaineet). Merkitysyhteyksiä arvioitaessa kuitenkin on huomioitava myös 

mainitun kaltaiset toissijaiset nimen merkitykseen vaikuttavat seikat. 

Aloitan nimien käsittelyn semanttisista merkitysverkostoista. Kuvaan muu-

taman esimerkin avulla, millaisia semanttisia yhteyksiä aineistoni nimillä on. Ni-

mien ensisijaisten esikuvien herättämien assosiaatioiden lisäksi merkityssuhteisiin 

vaikuttavat myös monet muut yhteydet. Esimerkiksi edellä mainittu nimi Diesel 

voi herättää mielleyhtymän myös polttoaineen nimityksen taustalla olevaan prop-

riin ja sen merkityksiin. Toisessa alaluvussa kuvaan lyhyesti ja yleisesti aineiston 

piirteitä, kuten nimien rakennetta, muotoa ja käyttöä. Yleisten huomioiden ohessa 

keskityn piirteisiin, jotka eivät tule esille muissa alaluvuissa. Sen jälkeen selvitän 

ensin, onko nimien esikuvana propri vai appellatiivi. Tarkoituksena on kuvata, 

millaisia ovat nimien ensisijaiset esikuvat. Tämän jälkeen tarkastelen nimien kie-

lellistä alkuperää. Kielellisen taustan kautta pyrin kuvaamaan nimien kautta välit-

tyvää arvomaailmaa, jossa näkyy niin paikallisuus kuin kansainvälisyyskin. Lu-

vun lopuksi selvitän, millaisia funktioita neuvottelutilojen nimet saavat. 

 

4.1 Nimien muodostamat semanttiset kentät ja merkitysverkostot 

 

Aineiston nimet muodostavat monimutkaisia merkitysverkostoja, kun niitä tarkas-

tellaan ensisijaisen nimeämisen esikuvan kautta. Merkitysverkostojen kohdalla on 

kuitenkin huomioitava muitakin piirteitä, jotta voidaan ymmärtää, mitä nimet 

merkitsevät niin nimeäjille kuin nimiä käyttävälle kieliyhteisölle. Tulkinnassa 

olen käyttänyt muiden tutkijoiden tapaan omaa intuitiotani (esim. Sjöblom 2006: 

61), mikä on erityisen perusteltua siitä syystä, että olen ollut osana aineiston nimiä 

käyttävää kieliyhteisöä. 

Merkitysverkostojen käsitteleminen perustuu tässä vahvasti Paula Sjöblo-

min (2006) esittelemään funktionaalis-semanttiseen analyysimalliin, joka taas on 

perua kognitiivisesta kielentutkimuksesta. Kognitiivisesta kielentutkimuksesta 

tulee ajatus siitä, että kielen ”sanasto sijoittuu mentaaliseen verkostoon, jossa se-

manttiset, fonologiset ja symboliset yksiköt ovat solmukohtia, joista johtaa polku-

ja toisiin solmukohtiin” (mts. 63). Nimien merkityssuhteet taas saattavat olla eri-
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laisia suhteessa kognitiivisiin alueisiin semanttisessa avaruudessa, jolloin merki-

tyssuhde on suora, epäsuora tai se voi olla jopa katkaistu (mts. 203–204). Epäsuo-

ra merkityssuhde saattaa olla niin metaforinen, metonyyminen kuin symbolinen-

kin (mp.). En kuitenkaan varsinaisesti käsittele tässä tutkimuksessa merkityssuh-

teita ja lajittele nimiä sen mukaan, vaikka käytän myös kyseisiä käsitteitä ana-

lysoidessani aineiston muodostamia merkitysverkostoja ja nimien funktioita 

(merkityssuhteista tarkemmin esim. mts. 203–229). Koska termi merkityssuhde on 

jo käytössä edellä mainitulla tavalla, käytän pääosin nimien taustalla olevien mer-

kitysten välisistä yhteyksistä yleisluontoisempaa ilmausta merkitysyhteys, jolla 

tarkoitan yleisesti assosiaatioyhteyksiä riippumatta merkityssuhteen laadusta. 

Esikuvanani olen käyttänyt myös Anita Schybergsonin (2009: 222–231) 

esittelemiä semanttisia verkostoja kauppalaivojen nimistä. Hänen mallinsa perus-

tuvat siihen, että semanttisesti toisiaan lähellä olevat nimet muodostavat keskitty-

miä semanttisessa verkostossa. Hän siis luokittelee nimiä ylä- ja alakäsitteen kaut-

ta. Esimerkiksi skeema YRITTÄJYYS saa alaisuuteensa muun muassa skeemat KES-

TÄVYYS JA UUTTERUUS ja KANNATTAVUUS, joka taas saa alaisuuteensa skeeman 

ANTOISUUS ja niin edelleen (mts. 231)
2
. Omassa käsittelyssäni olen kuitenkin ha-

lunnut kuvata merkitysverkostoja yksityiskohtaisemmin. Kuvaankin merkitysyh-

teyksiä hieman eri tavalla, koska tässä työssä käsitellyt nimet on nimennyt vain 

yhden yrityksen muodostama kielenkäyttäjäyhteisö (vrt. mt.). Pyrin kolmen esi-

merkin kautta kuvaamaan nimien välisten suhteiden rakentumista, koska merki-

tysyhteyksiä on löydettävissä todella paljon jo senkin takia, että assosiaatiot saat-

tavat vaihdella kielenkäyttäjien välillä (ks. mts. 222). Tämän takia esimerkitkään 

eivät ole täysin tyhjentäviä esityksiä niissä esiintyvien nimien monimutkaisista 

merkityssuhdeverkostoista.  

En näe koko aineiston yksityiskohtaista kuvaamista kaavioin tarkoituksen-

mukaisena, joten pitäydyn kolmessa esimerkissä, joiden kautta saa yleiskuvan 

merkitysyhteyksien rakentumisesta. Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä paneu-

dun valitsemiini jotenkin rajattavissa olevan merkitysyhteyskokonaisuuden sol-

mukohdan muodostaviin otoksiin aineiston nimissä. Mainitut otokset olen rajan-

nut niin, että ensimmäiseen olen valinnut nimiä, jotka liittyvät henkilöiden tai 

henkilöhahmojen nimiin, ja toiseen kuljetukseen liittyviä nimiä. Valintaan vaikut-

                                                 
2
 Olen kääntänyt skeemat ruotsinkielisestä alkuperäistekstistä. 
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taa myös se, että otoksissa on pääosin hyvin erilaisia ilmauksia taustalla, ensim-

mäisessä lähinnä propreja ja jälkimmäisessä appellatiiveja. Viimeisessä esimer-

kissäni pyrin luomaan yleiskuvan nimien merkityksen ensisijaisesta fokusoitumi-

sesta. Ensisijaisella fokusoitumisella tarkoitan sitä, mihin nimen taustalla oleva 

merkitys assosiaatioiden kautta pääosin kohdistuu eli kiinnittyykö merkitys ensisi-

jaisesti nimettyyn entiteettiin, sitä hallinnoivaan yritykseen vai mahdollisesti jo-

honkin muuhun. 

 

 

Kaavio 1. Henkilönnimien merkitysyhteyksiä. 

 

Ensimmäisenä esimerkkinä nimien välillä olevista yhteyksistä käsittelen 

henkilönnimiä. Niihin olen luokitellut myös henkilöhahmoihin viittaavia nimiä. 

Kaaviossa 1 kuvaan kyseisten nimien luokittelua ja niiden suhdetta toisiinsa. Ni-

met olen jakanut kahteen ryhmään sen mukaan, onko neuvottelutilan nimen ensi-

sijaisena esikuvana luonnollisen henkilön vai kirjallisuuden hahmon nimi. Edellä 

mainitut olen taas jakanut etu- (punaisella) ja sukunimiin (vihreällä). Ympärille 

olen koonnut nimiä, joiden nimeämisen taustalla on viitteitä luonnollisiin henki-

löihin ja henkilöhahmoihin, tai kielenkäyttäjä voi helposti assosioida niistä yhte-

yksiä temaattisiin ryhmiin, joissa on käytetty henkilönnimiä esikuvina. Taustalla 
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olevat viitteet liittyvät muun muassa siihen, että nimeämisessä on otettu huomioon 

ensisijaisen nimen esikuvan taustalla olevien propristen ilmausten merkityksiä, 

mutta nimen ensisijainen esikuva ei kuitenkaan ole henkilön- tai henkilöhahmon-

nimi. Esimerkiksi Neptunuksen kuun mukaan nimetty tila (Despina) on samassa 

neuvotteluhuonekokonaisuudessa Jupiterin kuiden mukaan nimettyjen kanssa, 

mutta nimettäessä on huomioitu, että kaikkien ensisijaisina esikuvina toimivien 

nimien taustalla on myös nymfin nimi (ks. 3.4). 

Aineiston muistonimet (ks. 3.1, Muistonimet) muodostavat varsin yhtenäi-

sen ryhmän, koska ne kaikki yhtä (Verne) lukuun ottamatta sijaitsevat Koneteh-

taalla ja liittyvät jotenkin ABB:n toimintaan. Kaaviossa 1 vihreällä taustalla mer-

kityt ja muistonimien viereen sijoitetut Diesel ja Potier herättävät kielenkäyttäjänä 

mielleyhtymän siitä, että ne voisivat olla muistonimiä, koska kummallakin on 

homonyyminen vastine sukuniminä. Nämä neuvotteluhuoneet myös sijaitsevat 

lähellä muistonimin nimettyjä neuvottelutiloja. On tietenkin mahdollista, että ni-

meäjätkin (raati nimikilpailun jälkeen, ks. 3.1, Tuotanto ja Polttoaineet) ovat 

huomioineet mahdollisen merkitysyhteyden luonnollisiin henkilöihin. Vaikka 

ainakin polttoaineen nimityksen eli dieselin taustalla on luonnollisen henkilön 

nimi, Dieselin ja Potierin ensisijaiset esikuvat ovat appellatiiveja, joten niitä ei 

voida tässä yhteydessä luokitella muistonimiin tai yleensä ottaen henkilönnimiin. 

Kaaviossa 1 kirjallisuuden etunimien mukaan nimetyt neuvottelutilat muo-

dostavat suuren ja yhtenäisen temaattisen ryhmän. Ne kaikki on nimetty Aleksis 

Kiven Seitsemän veljeksen hahmojen mukaan, ja nimetyt tilat sijaitsevat toistensa 

välittömässä yhteydessä. Nimien välillä olevat nuolet kuvaavat nimeämisketjua. 

Venla on nimetty veljesten mukaan nimettyjen neuvotteluhuoneiden mallin mu-

kaisesti, mutta on haluttu ottaa esikuvaksi naispuolinen henkilöhahmo. Temaatti-

seen kokonaisuuteen kuuluu myös Jenny, joka tosin ei kuulu Seitsemän veljeksen 

henkilöhahmoihin, mutta on saanut innoituksensa nimen Venla vanavedessä (ks. 

3.1, Kirjallisuuden nimet ja Jenny). Merkitysyhteys on tiivis, vaikka Jennyä ei 

voidakaan luokitella kirjallisuuden nimeksi. Siksi se on kaaviossa 1 erotettu muis-

ta kirjallisuuden etunimistä, mutta sijoitettu niiden viereen punaisella taustalla 

merkittynä.  

Olen luokitellut nimen Nemo esikuvan sukunimeksi koska nimen taustalla 

olevaa hahmoa kutsutaan kapteeni Nemoksi. Nimi siis jää yksin edustamaan kir-

jallisuuden nimien osalta sukunimiä, eikä sillä ole läheisiä merkitysyhteyksiä 
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muihin aineiston kirjallisuuden henkilöhahmojen nimiin. Kuten kaaviossa 1 on 

tuotu esille, Nemo on kuitenkin läheisessä merkitysyhteydessä esikuvana toimivan 

henkilöhahmon luoneeseen kirjailijaan, jonka mukaan on nimetty neuvottelutila 

Verne. Koska mainitut neuvottelutilat sijaitsevat lähekkäin eri rakennuksessa kuin 

kaikki muut kaaviossa 1 esiteltyjen nimien mukaan nimetyt neuvotteluhuoneet, 

muodostavat ne tiiviin parin, mutta eivät oikeastaan ole merkitysyhteydessä mui-

hin kirjallisuuden nimiin tai muistonimiin. Aineiston nimissä ei siis merkitysyhte-

yksien kannalta ole ensisijaisesti olennaista, kuuluuko nimen esikuva suku- vai 

etunimiin tai onko nimi muistonimi vai kirjallisuuden henkilöhahmon nimi. 

Kaaviossa 1 tummansinisellä taustalla esitettyjen nimien ensisijaisen esiku-

van olen luokitellut kuuluvaksi taivaankappaleiden nimiin, joten ne eivät luokitu 

henkilön- tai henkilöhahmon nimiksi. Kyseiset taivaankappaleet puolestaan on 

nimetty antiikin mytologian (Amalthea, Callisto, Himalia, Thebe ja Despina sekä 

Deimos, Phobos, Epimetheus ja Prometheus) ja kirjallisuuden (Ariel, Oberon ja 

Miranda) hahmojen mukaan. Vaikka kaaviossa 1 tummansinisellä taustalla esite-

tyt nimet on ensisijaisesti nimetty taivaankappaleiden mukaan, on kuitenkin viit-

teitä siitä, että huoneiden nimeämisessä on käytetty tietoa myös taustalla olevista 

myyttisistä hahmoista esimerkiksi sijaintia ja kokoa ajatellen (ks. 3.4, Marsin 

kuut, Saturnuksen kuut, Uranuksen kuut ja Jupiterin ja Neptunuksen kuut). Tämän 

takia nimet siis saavat merkitysyhteyksiä ensisijaisen nimeämisen esikuvan taus-

talla oleviin henkilöhahmoihin. Esimerkiksi Deimos ja Phobos sekä Epimetheus ja 

Prometheus muodostavat mytologisten hahmojen ja sijaintinsa perusteella nimipa-

rit. Amalthea, Callisto, Himalia, Thebe ja Despina puolestaan muodostavat neu-

votteluhuoneryhmän, joiden nimien valintaa selittää yhteys myyttiseen hahmoon, 

ja sama pätee myös kirjallisuuden hahmojen mukaan nimettyihin Arieliin, Obero-

niin ja Mirandaan. Samassa rakennuksessa on tosin paljon muitakin taivaankap-

paleiden mukaan nimettyjä neuvotteluhuoneita, joiden nimien taustalla on myytti-

nen hahmo, mutta niiden kohdalla ei ole viitteitä henkilöhahmojen vaikutuksesta 

nimeämiseen.  

Toisena esimerkkinä neuvotteluhuoneiden nimien merkitysyhteyksistä esit-

telen kaavion 2. Kuljetukseen liittyvät aineiston nimet kuuluvat laajaan kokonai-

suuteen. Ensinnäkin kaaviossa esitettyjen nimien esikuvat ovat pääosin artefakte-

ja, mutta nimet kuuluvat sen sisällä erityiseen ryhmään, jonka teemana on englan-

ninkielinen infrastruktuuri. Lukuun ottamatta polttoaineiden mukaan nimettyjä 
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neuvottelutiloja (Diesel ja Gas) kaikki kaaviossa esitettyjen nimien tarkoitteet 

sijaitsevat E-talossa, jonka neuvotteluhuonenimistön pääteema koostuu mainituis-

ta englanninkielisistä infrastruktuuriappellatiiveista. Kuljetusteema taas jakautuu 

neljään semanttiseen alaryhmään, joita voidaan kuvailla käsitteillä kuljettimet, 

liikennevälineet, säilytys ja pääteasemat. Alaryhmien kesken voidaan nähdä mo-

nia erilaisia merkitysyhteyksiä: liikennevälineet kuljettavat säilytykseen liittyviä 

kontteja pääteasemien välillä, ja kontteja taas säilytetään varastossa. Nimen Wa-

rehouse taustalla oleva merkitys ’varasto’ voidaan jo itsessään liittää käsitteen 

säilytys alakäsitteisiin. Kuljettimia puolestaan voidaan käyttää pääteasemilla siir-

tämään säilytysvälineitä niiden sisällä tai vaikkapa liikennevälineisiin. Pääosin 

nimetyt neuvotteluhuoneet myös on sijoitettu lähelle toisiaan mainittuja merki-

tysyhteyksiä vahvistaen (ks. 3.3). 

 

Kaavio 2. Kuljetukseen liittyvien nimien merkitysyhteyksiä. 

 

Yhteyksiä voidaan löytää myös kuljetusteeman ulkopuolelta muusta infra-

struktuurista. Pääteasemat esimerkiksi rinnastuvat muihin artefakteihin, kuten 

Plant ja Factory, jotka voidaan luokitella käsitteen rakennus alakäsitteiksi. Säily-

tykseen liittyvät Container ja Crate kuvaavat tilojen ’laatikkomaista’ ulkomuotoa, 

ja ne muodostavat merkitysyhteyden toisessa kerroksessa sijaitsevien ’pyöreyttä’ 
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ulkomuodollaan ja nimellään ilmaisevien Carouselin ja Spindlen kanssa (ks. 3.3, 

Muoto). Vahva mielikuvayhteys on myös moottorilla (Motor) sekä liikenneväli-

neillä ja kuljettimilla. Liikennevälineisiin ja polttomoottoreihin olennaisesti liitty-

vät myös polttoaineet, joiden mukaan nimettyjä neuvotteluhuoneita on muista 

kaavion 2 tiloista poiketen aivan eri rakennuksessa eli Konetehtaalla (Diesel ja 

Gas). 

Edellä esitetyin esimerkein olen pyrkinyt hahmottamaan monimutkaisia 

merkitysyhteyksiä aineiston nimien välillä pienten rajaamieni kokonaisuuksien 

avulla eli mikrotasolla. Tyhjentävän analyysin rakentaminen lienee sula mahdot-

tomuus merkitysyhteyksien lähes loputtoman määrän takia, koska niihin vaikuttaa 

myös subjektiivinen kokemus ja siten tulkitsijan näkökulma. Merkitysyhteyksiä 

on käsitelty myös luvussa kolme, jossa pyrin esittämään kaikkein ilmeisimmät 

yhteydet temaattisten ryhmien välillä. Makrotasolla nimet muodostavat kuitenkin 

vain kolme ryhmää: yritykseen ja sen toimintaan jotenkin viittaavat nimet, luon-

toon viittaavat nimet ja tilaan itseensä viittaavat nimet. Luontoon viittaavat nimet 

on määritelty siis siten, että ne eivät ensisijaisesti luo merkitysyhteyttä tilan itsen-

sä tai sitä hallinnoivan yrityksen kanssa. Ryhmään vain sattuu kuulumaan ainoas-

taan luontonimien ja -appellatiivien mukaan nimettyjä neuvottelutilojen nimiä. 

Tähän karkeaan luokitukseen olen päätynyt pitkälti temaattisten ryhmien tarkaste-

lun sekä nimien funktioiden käsittelyn kautta (ks. luvut 3 ja 4.5). 

Kaaviossa 3 on esitetty aineiston nimien ensisijainen merkitysyhteys sen 

mukaan, kohdistuuko se neuvottelutilaan itseensä, sitä hallinnoivaan yritykseen ja 

sen toimintaan tai mahdollisesti johonkin muuhun. Suurin osa merkitysyhteyksistä 

muodostuu epäsuorien merkityssuhteiden ja monimutkaisten assosiaatioketjujen 

kautta. Tummansinisellä taustalla merkityt nimet luovat merkitysyhteyden 

ABB:hen muun muassa henkilöstöhistorian, tuotannollisen historian, tuotteisiin ja 

niiden kohteisiin liittyvän infrastruktuurin sekä tuotantoon liittyvän tieteen kautta. 

Vaaleansinisellä taustalla merkityt nimet viittaavat tehtaaseen ja sen toimintaan 

symbolisesti. Kirjallisuuteen liittyvien nimien kautta ilmaistaan symbolisesti niin 

yrityksen kansainvälisyyttä kuin yhteyttä Suomeen ja suomalaisuuteen (ks. 4.5).  

Tieteiskirjallisuuteen liittyvien Vernen ja Nemon tapaan Futuran yhteys 

ABB:hen on symbolinen, koska se luo mielikuvan tulevaisuudesta, ja siten se voi-

daan yhdistää yrityksen tuotteisiin tulevaisuuden tekniikkana. Stella Polaris on 

saanut vaaleansiniset reunukset, koska Pohjantähdellä voidaan symbolisesti viitata 
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Suomeen pohjoisena maana. Symboliikkaa saattaa liittyä muihinkin nimiin, koska 

yrityksen toiminnassa halutaan varmasti ilmentää myös vihreitä arvoja nimien 

avulla. Olen kuitenkin analysoinut niiden viittaavan ensisijaisesti luontoon, koska 

symbolinen yhteys yritykseen ja sen toimintaan on jo niin heikko, että sen voi 

jättää tässä yhteydessä huomiotta.  

 

 

Kaavio 3. Nimien merkityksen ensisijainen fokusoituminen.  

 

Auran määritteleminen kaaviossa 3 esitettyihin ryhmiin on haastavaa, koska 

nimeä on hankala liittää varmuudella mihinkään temaattiseen ryhmään. Nimen 

ensisijainen esikuva voi appellatiivina viitata yhtä hyvin luonnonilmiöön, artefak-
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tiin tai ABB:n toimintaan liittyvään sähköiseen ilmiöön, mutta toisaalta nimen 

taustalla voi olla myös propri. Tämän takia nimi on merkitty vaaleansinisen taus-

tan lisäksi vihrein reunuksin. Punaisella taustalla merkittyjen nimien ensisijainen 

merkitysyhteys kohdistuu neuvottelutilaan itseensä – esimerkiksi kokoon, ulko-

muotoon tai käyttöön. Vaikka Carousel, Container, Crate ja Spindle ensisijaisesti 

luovat merkitysyhteyden muiden englanninkielisen infrastruktuurin mukaan ni-

mettyjen nimien tavoin yrityksen toimintaan, on niillä erittäin vahva yhteys myös 

neuvottelutilan ulkomuodon kuvaamiseen, joten ne on merkitty punaisin reunuk-

sin. Lataamo on merkitty vaaleammalla taustalla ja sinisin reunuksin, koska ni-

men esikuvana toimiva appellatiivi voi merkityksellään viitata niin henkiseen kuin 

sähköiseenkin lataamiseen. Myös PF- ja PI-Akvaario on merkitty sinsisin reunuk-

sin, koska niiden alussa olevat isokirjainlyhenteet merkitsevät niitä hallinnoivia 

yrityksen yksikköjä. ABB:n toimintaan ensisijaisesti kuulumattomat nimet on 

merkitty vihreällä, koska kaikkien niiden esikuvat voidaan luokitella kuuluviksi 

luontoon (ks. Sjöblom 2006: 49). Viimeisenä valkoisella taustalla on merkitty 

Scot, jolle ei temaattisen käsittelyn yhteydessä löytynyt mitään järjellistä merki-

tysyhteyttä. 

Lienee sattumaa, että kaikki nimet, jotka ensisijaisesti fokusoituvat merki-

tyssuhteeltaan johonkin muuhun kuin tilaan itseensä tai sitä hallinnoivaan yrityk-

seen, liittyvät luontoon. Tämä kuitenkin johtuu ilmeisesti pääosin siitä, että moni-

puolisesti infrastruktuuriin tuotteillaan ja palveluillaan vaikuttava yritys voidaan 

liittää helposti lähes kaikkeen ihmisen luomaan ja useimpiin kulttuurisiin käsittei-

siin. Jostain syystä luonto kuitenkin on ollut hyvin produktiivinen esikuva ni-

meämisessä, eikä neuvotteluhuoneita ole nimetty esimerkiksi ruokalajien tai aika-

kausien mukaan.  

Vaikka nimien ensisijainen fokusoituminen merkitysyhteydellään voi tulkit-

sijasta riippuen vaihdella hieman kaaviossa 3 kuvatusta, voidaan sen avulla kui-

tenkin esittää yleistyksiä aineiston merkitysyhteyksien perusolemuksesta. Vihreäl-

lä merkityt luontoon viittaavat nimet kuuluvat poikkeuksetta temaattisiin ryhmiin. 

Temaattinen ryhmä luo nimien välille merkitysyhteyden, jolloin suoraa tai epä-

suoraa yhteyttä nimettyyn entiteettiin ei tarvitse olla, jotta nimi olisi informatiivi-

nen. Nimet itsessään luovat keskenään merkitysverkoston, jota voidaan käyttää 

esimerkiksi apuna entiteetin paikallistamisessa eli lokalisoivassa funktiossa (ks. 

4.5, Informatiivisuus). Toisaalta on huomioitava, että myös pääosa muista nimistä 
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kuuluu johonkin temaattiseen ryhmään, joten ilmeisesti temaattisen ryhmän kautta 

tuleva informatiivisuus koetaan nimeämisessä tärkeänä. Kuitenkin myös Scot toi-

mii tehtävässään, vaikka sen fonologisen hahmon merkitys olisi epäselvä kielen-

puhujille (ks. Sjöblom 2006: 111). Sen sijaan varsinaisesti tilaa itsessään kuvaavat 

nimet ovat temaattisessa ryhmässään mahdollisesti yksin tai ne muodostavat pie-

nen ryhmän, esimerkiksi suhteellista kokoa ilmaisevat nimiparit. Ne eivät siis tar-

vitse informatiivisuuteensa välttämättä laajaa temaattista ryhmää ympärilleen, 

koska jo ensisijaisen merkityksen fokusoituminen tilaan itseensä luo vahvan mer-

kitysyhteyden. Joka tapauksessa aineiston semanttisten verkkojen perusteella voi-

daan päätellä, että nimillä on monenlaisia merkitysyhteyksiä taustallaan, ja niiden 

kautta voidaan löytää nimille erilaisia funktioita (ks. 4.5). 

 

4.2 Rakenne ja muoto 

 

Tässä alaluvussa esittelen yleisesti aineiston nimien ominaisuuksia sekä rakennet-

ta ja muotoa. Keskityn erityisesti piirteisiin, jotka eivät tule esille muualla tässä 

luvussa. Koska nimien piirteitä on käsitelty laajalti muissa alaluvuissa ja aineiston 

nimien rakenne on hyvin yksinkertainen, on tässä esitelty luonnehdinta suhteelli-

sen lyhyt ja yleisluontoinen.  

Pääosin aineiston nimet ovat yksiosaisia ja normaaleista kielen sanoista 

muodostettuja – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tämän takia rakennekin 

on hyvin yksinkertainen. Vaikka aineistossa on niin yhdyssanoja kuin sanaliittoja-

kin sekä esimerkiksi lyhenteitä, jää niiden osuus varsin marginaaliseksi. Nimistä 

ei siksi ole juuri löydettävissä nimenosia, joiden käsittelyyn nimistöntutkimukses-

sa yleisesti käytetyt analyysimallit, esimerkiksi syntaktis-semanttinen ja funktio-

naalis-semanttinen analyysimalli, pitkälti keskittyvät. Muutaman nimen kohdalla 

on kuitenkin löydettävissä rakenteita, jotka voidaan tulkita nimenosiksi. Niiden 

analysoimiseen ei kuitenkaan juuri ole aikaisempaa suoraa mallia, paitsi samaan 

ongelmaan törmänneellä taideteoksien nimiä käsitelleellä Sari Heinilällä (2012: 

11–12, 19). Hän on soveltanut Paula Sjöblomin (2006:187) esittelemää termiä 

selventävä täydennysosa oman aineistonsa rakenteiden tarkastelussa. 

Käsittelemilläni nimillä on samanlaisia tehtäviä kuin paikannimillä sijainnin 

ja nimen temaattisen ryhmän kautta, koska suurin osa aineiston nimistä on ryh-

mänimiä, ja temaattiset ryhmät pääosin muodostavat tiiviitä kokonaisuuksia myös 
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tilojen sijainnin suhteen (ks. 4.5 ja 3). Neuvotteluhuoneiden nimiin ei kuitenkaan 

kuulu paikannimille tyypillistä perusosaa, ellei esimerkiksi nimen Puhelin/koppi 

jälkiosaa tulkita merkitykseen ’(neuvottelu)huone’ eli ’(neuvottelu)koppi’. To-

dennäköistä kuitenkin on, että kyseessä on yksiosainen nimi, joka muodostuu yh-

dyssanasta. Nimetyn kohteen lajia ei ainakaan tavallisesti ilmaista nimen jäljessä 

tai jälkiosassa, kuten yleisesti paikannimien kohdalla (Ainiala ym. 2008: 96). Tar-

peen tullen ilmaistaan nimetyn tilan laji nimeä edeltävällä määritteellä. Kokous-

kutsussa siis kokemukseni mukaan ilmoitetaan paikaksi esimerkiksi neuvottelu-

huone (tai lyhennettynä nh.) Edison, ei siis *Edison-neuvotteluhuone.  

Paikannimille ominaisia rakenteita on toki havaittavissa aineistossa paikan-

nimien mukaan nimetyissä nimissä, mutta näissä tapauksissa nimenosat eivät viit-

taa nimen reaalimaailman tarkoitteeseen vaan esikuvana toimivan proprin nimeä-

mään entiteettiin, esimerkiksi Perä/meri. Kysymys on siis vain siirrynnäisestä, 

jossa kielen ilmaus siirtyy sellaisenaan neuvotteluhuoneen nimeksi, kuten lienee 

Puhelinkopinkin kohdalla. Myös sanaliittojen esiintymiseen aineistossa vaikuttaa 

lähinnä vain ortografia, jota noudatetaan myös nimen ensisijaisessa esikuvassa, 

esimerkiksi Indian Ocean. Rakenteellisesti muista nimistä poikkeavia ovat koko-

naan isokirjainlyhenteistä muodostuvat nimet, joita aineistossa on kolme. Varsi-

naisiksi nimenosiksi voidaan ymmärtää lähinnä vain seitsemässä nimessä (PI- ja 

PF-Akvaario sekä Gottfrid I–V) esiintyvä määrite, joka erottaa muuten samanlai-

set nimet toisistaan.  

Aineiston erikoisimpia nimiä ovat Gottfrid I–V, koska niissä esiintyvä sana-

liitto on luotu juuri kyseisiä nimiä varten. Nimien alkuosa on selvästi henkilönni-

mi, mutta jälkiosa on roomalaisin numeroin merkitty järjestysluku tai lukusana. 

Jälkiosa on siis selvästi ei-proprinen ja alkuosa propri. Samankaltaisia nimiä on 

muun muassa laivojen (Schybergson 2009) ja hallitsijoiden nimissä (Kielitoimisto 

1). Jäljessä tulevan määritteen tarkoitus on kaikissa mainituissa tapauksissa pää-

osin erottaa muuten samanlaiset nimet toisistaan. On kuitenkin häilyvää, onko 

jälkiosa todella järjestysluku vai käytetäänkö sitä lukusanana, vaikka kyseessä ei 

olekaan vakiintunut ilmaus, kuten Kehä III (Kielitoimisto 1). Tällöin Gottfrid-

nimien jälkiosana olevat roomalaiset numerot tarkoittaisivat lukusanojen substan-

tiivimuodosteita ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen ja vitonen (mp.). Nimes-

tettäessä ei kuitenkaan tullut esille, millaista muotoa Gottfrid-nimien jälkiosista 
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käytetään puhuttaessa, mutta kumpikin mainittu vaihtoehto tuntuu luonnolliselta, 

ja niitä käytettäneen rinnakkain. 

Sari Heinilä (2012: 19) on luokitellut Gottfrid-nimien kanssa samankaltaiset 

taideteosten nimet niin, että jäljessä olevat roomalaiset numerot on luokiteltu ter-

millä selventävä täydennysosa. Termi perustuu Paula Sjöblomin (2006: 187–190) 

määritelmään yritysnimien nimenosista. Kysymys on niin sanotusta ylimääräisestä 

elementistä, ”jota ilmankin nimi toimisi”, mutta se antaa ”jotakin lisäinformaatio-

ta”. Sjöblomin määrittely kuitenkin on ristiriitainen, koska hänen mukaansa nimi 

on ilman selventävää täydennysosaa täysin yksilöivä, mutta selventävä täydenny-

sosa ”voi kuitenkin nimen yksilöivyyden ja erottelukyvyn kannalta olla oleellinen 

osa ja sen tehtävänä voi olla esimerkiksi erottaa samannimisiä yrityksiä toisis-

taan”. (Mp.) Gottfrid-nimet eivät kuitenkaan erottuisi toisistaan ilman roomalaisia 

numeroita, joten ne eivät siten myöskään toimisi nimelle olennaisessa leksikaali-

sessa funktiossa täysin yksilöivinä (ks. 4.5). Joka tapauksessa roomalainen nume-

ro toimii täydentävänä elementtinä, kuten Heinilän (2012: 19) aineiston esimer-

keissä ”Pieni pää I ja II sekä Pieni pää III”. Sama pätee myös yhdysmerkillä Ak-

vaario-nimiin liitettyihin isokirjainlyhenteisiin. 

PG-Akvaario ja PI-Akvaario jakautuvat kahteen osaan, joilla ”on nimen-

muodostuksen kannalta paikkaa luonnehtiva tai yksilöivä tehtävä” (Ainiala ym. 

2008: 108), joten myös niissä on havaittavissa myös paikannimille ominaisia ra-

kenteita. Alkuosat ilmaisevat käyttö- tai hallintasuhteen, koska ne merkitsevät 

’tiloja käyttävien ABB:n yksikköjen isokirjainlyhenteitä’, ja jälkiosien olen tul-

kinnut kuvaavan tilaa itsessään (ks. 3.1, Tilaa sekä sen käyttöä kuvaavat nimet). 

Ortografisesti nimet ovat erikoisia: proprinen isokirjainlyhenne on liitetty yhdys-

merkillä taustaltaan appellatiiviseen jälkiosaan, joka on kirjoitettu isolla alkukir-

jaimella. Oletan, että nimet toisistaan erottava alkuosa on otettu käyttöön vasta 

tilojen alkuperäisen nimeämisen jälkeen, kun on tullut tarve erottaa nimet toisis-

taan. Tätä teoriaa tukee ortografisen muodon lisäksi tieto siitä, että eri yksiköt 

voivat nimetä tiloja hyvin vapaasti toisistaan riippumatta, mutta ilmeisesti jäl-

keenpäin sekaannusten välttämiseksi on otettu käyttöön nimiä erottava alkuosa. 

Tämän takia alkuosat antavat hyvinkin tarpeellista lisäinformaatiota ja toimiviat 

selventävinä täydennysosina. Huomioitavaa on myös se että kolmas samaa osaa 

kantava nimi Akvaario osuusruokalan tiloissa ei ole saanut erottavaa määritettä, 

vaan tässä tutkielmassa käytetty jälkimäärite [POR] on oma lisäykseni. 
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En ole nähnyt tarpeelliseksi käsitellä tarkemmin muun kuin suomenkielisiä 

yhdyssanoja, vaikka aineistossa on esimerkiksi englanninkielinen Warehouse. 

Senkin kohdalla kyse on vain englanninkielisen appellatiivin siirtymisestä neuvot-

telutilan nimeksi, eikä alkuperäisen sanan osilla ole varsinaista erillistä merkitystä 

neuvottelutilan nimessä. Suomenkielisiä yhdyssanoja ei esikuvansa mukaan ap-

pellatiiveiksi luokittelemissani nimissä ole kuin jo käsitellyt kolme nimeä eli PG-

Akvaario, PI-akvaario ja Puhelinkoppi. 

Isokirjainlyhenteitä on käytetty myös E-tehtaan englanninkielisissä nimissä 

(ks. 3.3, Sähkö ja sen käyttö). Niistä ei kuitenkaan voida erottaa varsinaisia ni-

menosia, koska lyhennetyt käsitteet muodostavat selkeän ja itsenäisen appellatii-

visen ilmauksen, joiden osilla ei ole neuvottelutilan nimen kannalta erityistä teh-

tävää: AC ja DC ovat lyhenteitä ilmauksista alternating current ’vaihtovirta’ ja 

direct current ’tasavirta’, ja PLC  voi sähkötekniikassa tarkoittaa kahta englan-

ninkielistä ilmausta Powerline Communications ’datasähkö’ ja Programmable 

Logic Controller ’ohjelmoitava logiikka’. Nimien taustalla olevia lyhenteitä ei ole 

nimien rakenteen tarkastelun kannalta siis järkevää erottaa osiksi. Rakenteen osal-

ta on huomioitava vain ortografinen muoto lyhenteenä.  

Isokirjainlyhenteestä ei ole kyse nimen MAXI kohdalla, vaikka päätelmä oli-

si mahdollinen nimikokonaisuutta tarkastelematta. Tässä tapauksessa on ollut tar-

ve tekstuaalisen muodon erottamiseen ortografisin keinoin nimestä Maxi. Tähän 

päätelmään olen tullut sillä perusteella, että mainitut nimet muodostavat nimiparin 

niitä pienempien Nanon ja Minin kanssa, joten isojen kirjaimien käyttämiselle jää 

todennäköisimmäksi motiiviksi tekstuaalinen erottaminen (ks.3.4, Ominaisuus ja 

käyttö). Toki isoilla kirjaimilla voidaan myös ilmentää merkitystä ’(tilan) suuri 

koko’. 

Aineistoni nimien ensisijaiset esikuvat ovat pääosin substantiiveja, joten kä-

sittelen niitä lähinnä propreina ja appellatiiveina (ks. 4.3). Aineistossa on vain 

muutama nimi, jonka esikuva olisi mahdollista tulkita joksikin muuksi kuin sub-

stantiiviksi. Kyseessä on lähinnä etuliitteinä toimivia, vaillinaisesti taipuvia ja 

mahdollisesti vertailumuodon saavia sanoja, kuten Maxi, MAXI, Mini, Multi ja 

Nano. Nimen Single appellatiivista homonyymiä käytetään suomen kielessä esi-

merkiksi merkityksessä ’pieni äänilevy’, mutta englanniksi ei-proprinen ilmaus 

voi myös tarkoittaa ’yksi, yksittäinen’, joten tulkintana voisi olla appellatiivisen 

substantiivin lisäksi niin numeraali kuin adjektiivikin. Erikoistapauksena mainit-
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takoon myös Gottfrid-nimien lopussa oleva ja nimet toisistaan erottava roomalai-

sin numeroin merkitty järjestysluku, joka voidaan tulkita adjektiiviksi (ks. VISK: 

§ 750–751, § 771). Myös nimen Scot esikuvan määrittämisessä on ongelmia, mut-

ta mahdollinen esikuva on määritelty substantiiviksi (ks. 3.1 ja 4.3.). Mainittujen 

erikoistapauksien vähäisyyden vuoksi en ole katsonut tarpeelliseksi käsitellä tar-

kemmin aineistoni pohjalta sanaluokkia, vaan siirryn tarkastelemaan nimien esi-

kuvia propreina ja appellatiiveina. 

 

4.3 Nimien esikuvina propri ja appellatiivi 

 

Olen luokitellut nimien taustalla olevien ilmaukset appellatiiveiksi ja propreiksi 

sen mukaan, mikä on tulkintani mukaan nimen esikuva eli ilmaus, joka on ensisi-

jaisesti nimeämisen taustalla. Koska aineistona olevien nimien esikuvat on luoki-

teltavissa pääosin substantiiveiksi ja tulkinnanvaraisia nimiä on aineistossa hyvin 

vähän, en ole tarkemmin määritellyt sanaluokkia (ks. 4.2). Esimerkiksi mahdolli-

sesti vaillinaisesti taipuvat ja joissain tilanteissa komparoivat nimeämisen taustalla 

olevat ilmaukset on luokiteltu tässä tutkimuksessa samaan joukkoon appellatiivien 

kanssa. Kyseisestä nimiryhmästä, joka sisältää siis kaikki ei-propriset ilmaukset, 

käytän yksinkertaisuuden vuoksi nimitystä appellatiivit.  

Luokitteluuni vaikuttaa vahvasti, millaiseen temaattiseen kokonaisuuteen 

nimi kuuluu ja mitä olen temaattisen analyysin ja nimestämisen yhteydessä saanut 

selville aineiston nimistä. Temaattisen kokonaisuuden huomioimista puoltaa eri-

tyisesti se, että lekseemi voi olla samanasuinen esimerkiksi henkilönnimen kanssa 

(ks. Suntio 2014: 45–46). Suurin osa nimien esikuvista on helppo luokitella prop-

riksi tai appellatiiviksi, mutta joidenkin nimien kohdalla on täytynyt käyttää eri-

tyistä harkintaa. Koska tulkinta lopulta on monen nimen kohdalla subjektiivinen, 

perustelen seuraavaksi valintojani ja kriteereitäni. 

Myös Saara Ujainen (2007: 14–15) on päätynyt selvittämään ”nimenannon 

taustalla” olevien ilmausten proprisuutta tai appellatiivisuutta tarkastelemalla ai-

neistonaan olevaa lastenvaatenimistöä temaattisina kokonaisuuksina. Samaan ta-

paan kuin hän, olen myös ”tukeutunut tietooni nimenannosta ja sen motiiveista” 

enkä ole tehnyt tulkintaani nimistä ”vain niiden pintarakenteen perusteella” (mp.). 

Samaan mallistoon kuuluvat lastenvaatteiden nimet, joiden esikuvina voisi toimia 
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niin appellatiivi kuin proprikin, on luokiteltu temaattisen ryhmän mukaan: esi-

merkiksi Alli tulkitaan kuuluvaksi samaan ryhmään Albatrossin, Kolibrin ja Kiu-

run kanssa, joten merkitys määrittyy ’henkilönnimen’ sijaan ’linnuksi’ (mp.). 

Ujainen on käyttänyt tietoa malliston julkaisuajankohdasta, kun taas oman ana-

lyysini taustalla ajallisen sijoittumisen sijaan pikemminkin spatiaalinen. Määritte-

lyni perustana on siis pitkälti tieto nimetyn paikan sijainnista suhteessa toisiin 

aineiston nimiin.  

Jos käsittelemäni aineiston Pilvi, Koivu tai Diesel esiintyisivät vain yksittäi-

sinä niminä, olisi ensisijaisen esikuvan tulkinta vaikea, koska kaikkien kolmen 

homonyymit esiintyvät suomenkielisissä teksteissä sekä appellatiiveina että prop-

reina. Temaattisen analyysin kautta niiden ensisijaiset nimeämisen taustalla olevat 

ilmaukset on kuitenkin varsin yksiselitteisesti tulkittavissa appellatiiveiksi (ks. 

3.1, Polttoaineeet, Tuulet, Pilvet). Teoriassa esimerkiksi neuvotteluhuoneen ni-

men Pilvi ensisijaisen esikuvan merkityksenä voisi hyvin olla ’naisen etunimi’ ja 

harvinaisissa tapauksissa ’sukunimi’ sekä jokin appellatiivisen homonyymin tai 

edellisten henkilönnimien mukaan nimetty entiteetti. Pilvellä appellatiivinakin on 

useita merkityksiä, kuten ’höyrypilvi’, ’huume’ ja ’etäresurssipalvelu’, joten ni-

men ensisijaisen esikuvan merkityksen selvittämiseksi on tarkasteltava kontekstia 

eli temaattista kokonaisuutta. Koska nimi Pilvi muodostaa sijaintinsa perusteella 

ryhmän nimien Horisontti, Kajastus, Sarastus, Sirppi ja Täysikuu, on nimen esi-

kuva tulkittavissa yksiselitteisesti appellatiiviksi, joka tarkoittaa ’taivaalla esiinty-

vää vesihöyryn kerääntymää’. 

Temaattisen ryhmän kautta tehdyn analyysin jälkeen ei aineistoon jää monta 

tulkinnanvaraista nimeä. Haasteita on kuitenkin erityisesti niissä tapauksissa, jois-

sa samaan temaattiseen ryhmään kuuluu sekä appellatiivin että proprin mukaan 

nimettyjä nimiä. Myös temaattisen ryhmän pieni koko tai nimen mahdollisen esi-

kuvan erikoisuus asettavat omat vaikeutensa yksiselitteisen tulkinnan tekemiselle. 

Erityistä harkintaa täytyy tulkitessa tehdä lähinnä vain muutaman nimen kohdalla. 

Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Aura, Diesel, Futura, Scot, Sole, Potier ja Terra. 

Niidenkin kohdalla temaattinen analyysi pääosin kallistaa nimet johonkin suun-

taan tulkintansa puolesta, vaikka temaattinen ryhmä olisi pieni tai yhteys temaatti-

seen ryhmään epävarma.  

Pidän todennäköisenä, että viimeksi mainittujen nimien esikuvana on toimi-

nut appellatiivi, vaikka on olemassa proprejakin, jotka voisivat toimia niiden esi-
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kuvina. Poikkeuksena ovat Sole ja Terra. Niiden esikuvien merkityksinä voisi olla 

niin appellatiivi (’aurinko’, ’maa’) kuin proprikin (’Aurinko’, ’Maa’), sillä niiden 

mukaan nimettyjen neuvotteluhuoneiden tarkka sijainti ei ole tiedossa. Koska sa-

massa Tellus-rakennuksessa sijaitsee esimerkiksi Tähti, olisi tulkinta appellatiivi-

sesta esikuvasta mahdollinen. Kuitenkin suurin osa rakennuksen nimistä on nimet-

ty taivaankappaleiden nimien eli proprien mukaan, joten tulkitsen myös Solen ja 

Terran esikuvat propreiksi (ks. 3.4). 

Nimien esikuvina olevat ilmaukset olen luokitellut appellatiiveiksi tai prop-

reiksi suomen kielen käytäntöjen mukaan. Mahdollisesti opaakiksi luokittelemal-

leni nimelle Scot en ole löytänyt mitään muuta mahdollista merkitystä kuin eng-

lanninkielisen lyhyen muodon ’skotlantilaisesta’, jolloin merkitys olisi suomeksi 

’skotti’. Vaikka englannin kielessä suositaan isolla alkukirjaimella kirjoittamista 

ja esimerkiksi suomenkielinen ilmaus skotti kääntyy englanniksi muotoon Scot, 

kirjoitetaan kansallisuudet suomeksi pienellä (Anhava 2003). Tämän takia Scot on 

luokiteltu esikuvaltaan appellatiiviseksi, vaikka sen epätodennäköinen mutta käsi-

tykseni mukaan ainoa mahdollinen esikuva kirjoitetaan alkuperäkielellä isolla 

alkukirjaimella.  

Olen ryhmitellyt aineistoni nimet kaavioon 4 sen mukaan, onko nimen ensi-

sijainen esikuva propri vai appellatiivi. Kaaviossa sininen väri ilmaisee, että olen 

tulkinnut nimen ensisijaisen esikuvan appellatiiviksi, kun taas punainen väri mer-

kitsee tulkintaa propriksi. Vaaleampi väri tarkoittaa sitä, että tulkinnassa on käy-

tetty erityistä harkintaa. 

Kaaviossa 4 keskelle jäävien ja vaaleammalla värillä merkittyjen nimien 

joukossa on myös nimiä, joilla on sekä proprin ja appellatiivin piirteitä. Mainitut 

nimet ovat PF-Akvaario ja PI-Akvaario sekä Gottfrid I–V. Akvaario-nimien alussa 

olevat isokirjainlyhenteet tarkoittavat tiettyjä ABB:n yksikköjä, joten lyhenteet 

voidaan tulkita propreiksi. Gottfrid-nimien jäljessä olevat roomalaiset numerot 

voidaan tulkita järjestysluvuiksi, jotka eivät ole propreja. Nimien esikuvat olen 

kuitenkin luokitellut pääasialliseksi tulkitsemani osan mukaan appellatiiveiksi ja 

propreiksi: Akvaario-nimet appellatiiveihin ja Gottfrid-nimet propreihin. Luokitte-

len nimet toisistaan erottavat selventävät täydennysosat toissijaisiksi (ks. 4.2). 

Mistaralin ja Siroccon esikuvat olen määritellyt appellatiiveiksi, koska ne 

tarkoittavat tietyntyyppisiä alueellisia tuulia, joiden olemus on enemminkin luo-

kitteleva kuin nimeävä (WIKI: s.v. mistral, sirocco; Ainiala ym. 2008: 28–33). 
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Kysymys ei ole siis ajallisesti rajattavissa olevista ilmiöistä kuten myrskyistä, 

joita voidaan nimetä, vaan ilmaukset viittaavat tietyllä alueella toistuviin ilmastol-

lisiin tapahtumiin. Mainittuja ilmiöitä voi käsittääkseni verrata muihin alueellisiin 

tuuli-ilmiöihin, kuten trombeihin ja monsuuneihin. 

 

 

Kaavio 4. Aineiston nimet luokiteltuina ensisijaisen esikuvansa mukaan 

propreihin (punainen) ja appellatiiveihin (sininen).  

 

Henry, Joule, Maxwell, Newton ja Tesla on määritelty propreiksi, koska ne 

kuuluvat samaan temaattiseen ryhmään tekniikan suurhenkilöiden mukaan nimet-

tyjen tilojen kanssa. Erityistä harkintaa ne kuitenkin ovat vaatineet, koska nimillä 
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on myös yleisessä käytössä olevat appellatiiviset homonyymit, jotka ovat suurei-

den yksikköjä. 

Kaaviosta 4 voi havaita, että suurin osa aineiston nimien esikuvista on ap-

pellatiiveja. Sinisellä merkittyjä appellatiiveja on 113 (63,5 %), joista vaaleam-

malla sinisellä merkittyjä erityistä harkintaa tulkinnassa vaatineiden osuus jää 

kahdeksaan nimeen (4,5 %). Propreja aineiston nimillä on esikuvina hieman vä-

hemmän eli 65 (36,5 %). Erityistä harkintaa on käytetty niiden kohdalla hieman 

suuremman joukon eli 12:n (lähes 7 %) kohdalla. Erityistä harkintaa vaatineita 

nimiä oli aineistossa siis yhteensä vain 20 eli hieman yli 11 prosenttia. Niistä 

useimmat olen voinut suhteellisen varmasti määritellä joko appellatiiviksi tai 

propriksi. Proprit jäävät siis aineistossa vähemmistöksi, mutta suureksi sellaiseksi.  

Jos nimestäminen olisi tehty ennen vuonna 2015 valmistunutta E-talon toi-

mistotilojen suurta sisätilaremontointia neuvotteluhuoneiden uudistuksineen, olisi 

appellatiivien ja proprien määrä ollut tasaisempi. Liitteessä 2 on lueteltu raken-

nuksen neuvottelutilojen nimet ennen mainittua muutosta. Sen perusteella teke-

mieni laskelmien mukaan ennen mainittua remonttia kampusalueen neuvotteluti-

lanimistön esikuvina on mahdollisesti ollut niukasti enemmän propreja kuin ap-

pellatiiveja. Tämä osoittaa, miten yhden mittavan muutostyön kautta nimistö saat-

taa muuttua huomattavasti. Tähän syynä on se, että uusi valittu teema eli infra-

struktuuri sisältää vain appellatiiveja. Nimien suhteelliseen edustukseen vaikutta-

vat huomattavasti niin neuvotteluhuoneiden lisääntyminen kuin vanhojen tilojen 

uudelleennimeäminen E-talon toimistotiloissa. Neuvottelutilojen määrä nimittäin 

kaksinkertaistui kyseisissä tiloissa aiempaan nähden, mikä vaikutti rakennuksen 

nimistöön uuden nimiteeman myötä erittäin paljon. 

 

4.4 Nimen kieli 

 

Nimen kielellisen alkuperän määrittäminen on joissain tapauksissa hankalaa, 

vaikka useimpien nimien kohdalla voi kielenkäyttäjä jo intuitiivisesti päätellä, 

mitä kieltä nimi on (ks. Sjöblom 2006: 115–117). Haasteita on erityisesti sellais-

ten nimien kohdalla, joiden appellatiivinen homonyymi on sama useilla kielillä. 

Toisaalta myös proprit liikkuvat kielten välillä helposti monoreferentiaalisen luon-

teensa takia, koska erisnimi toimii täydellisesti tehtävässään, vaikkei fonologisen 

hahmon merkitys olisi kielenpuhujalle tuttu (mts. 111). Kielellisen alkuperän sel-
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vittäminen yksiselitteisesti voi olla vaikeaa ja jopa mahdotonta. Samaan ongel-

maan ovat törmänneet myös muut kielellistä alkuperää selvittäneet tutkijat (esim. 

mp. ja Schybergson 2009: 183). Vaikka nimen alkuperä olisi toisessa kielessä, 

saattaa ilmaus vähitellen menettää kielenkäyttäjien silmissä asemansa vieraana 

kielen elementtinä ja jopa muotoutua lainanottajakielen nimisysteemiin (Schy-

bergson 2009: 183–184). Useissa tapauksissa alkuperäkielen määrittäminen ei ole 

mielekästä tai kokonaisuuden kannalta olennaista, koska nimen taustalla olevat 

elementit ovat useille kielille yhteistä kulttuurista kenttää. Ratkaisuna mainittuun 

ongelmaan olen luokitellut osan nimistä kansainvälisiksi. 

Nimikategoriat poikkeavat kielellisen alkuperän tiedostamisen suhteen 

(Sjöblom 2006: 111), joten eri kategoriat ja jopa aineistot vaativat omat lähtökoh-

tansa tarkastelussa, vaikka yhteiset määrittelykriteerit helpottaisivat eri tutkimus-

ten vertailua keskenään. Aineistoni nimien kielellisen alkuperän määrittämisessä 

olen käyttänyt esikuvina muun muassa Paula Sjöblomin (mts. 111–118) ja Anita 

Schybergsonin (2009: 183–184) esittämiä perusteita. Ensiksi mainitun käsittele-

mät yritysnimet tosin eroavat vahvasti tarkastelemistani neuvottelutilojen nimistä 

täysin erilaisena nimikategoriana jo rakenteeltaan, mutta kielellisen alkuperän 

määrittämisen haasteissa on aineistojen välillä paljon yhtäläisyyksiä. Schybergso-

nin (2009) tutkimat ja pääosin yksiosaiset kauppalaivojen nimet muistuttavat pal-

jon oman aineistoni nimiä, vaikka hänen aineistonsa on paljon omaani vanhempaa 

eli vuosilta 1838–1938. Poikkean hänen esittämistään perusteista (mts. 183–184) 

siten, että en ole luokitellut mitään nimiä neutraaleiksi, vaan nimet ovat määritte-

lyni mukaan kielelliseltä alkuperältään joko jotain tiettyä kieltä tai kansainvälisiä. 

Tulkinnalliseen eroon on vaikuttanut se, että oma tutkimukseni kohdistuu suomen 

kielen näkökulmasta huomattavasti tuoreempaan nimistöön, jota käsittelen pää-

osin synkronisesti, eikä siten ole tarpeen eritellä kielellistä alkuperää suomen ja 

ruotsin välillä kieliryhmien välisen historiallisen konfliktin näkökulmasta (vrt. 

mp.). Aineistoni kannalta olennaisempaa on erottaa suomi ja ruotsi Suomen kan-

salliskielinä muista kielistä, koska kansainvälisen ABB-konsernin virallinen kieli 

on englanti (Chowdhury 2003: 28).  

Nimissä käytetyn kielen valitseminen kertoo paljon sosiaalisesta identitee-

tistä, koska nimen kautta voidaan ilmentää niin erottautumista muista sosiaalisista 

konteksteista kuin yhdistymistä tiettyyn sosiaaliseen ympäristöön (ks. Sjöblom 

2006: 37; Suntio 2014: 46). Vastakkain siis tässä tapauksessa asettuvat pääosin 
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englanti ja suomi yrityksen sosiaalisessa ja taloudellisessa ympäristössä – kuiten-

kin kansainvälisiksi määritettyjä nimiä unohtamatta. Tästä syystä en ole myöskään 

esimerkiksi määritellyt Sjöblomin (2006: 113) tavoin vain henkilönnimen käsittä-

viä nimiä automaattisesti universaaleiksi, koska katson myös henkilönnimien kie-

lellisen taustan välittävän paljon tietoa kielenkäyttäjäyhteisöstä. Jo tutkimukseni 

alussa esitin hypoteesin siitä, että tutkitussa nimistössä on nähtävissä pyrkimys 

kansainvälisyyteen ja ABB-konsernin viralliseen kieleen englantiin, mutta toisaal-

ta nimistössä halutaan ilmentää myös tehtaan suomalaisuutta ja suomalaista histo-

riallista taustaa perinteitä kunnioittaen. Hypoteesi osoittautuu oikeaksi jäljessä 

esittämäni analyysin kautta – jopa yllättävänkin tarkasti. Ensin kuitenkin käsitte-

len luokitteluni kriteerejä. 

Ensisijaisena kriteerinä nimien kielellisen taustan luokittelussa on huomioitu 

nimen kirjoitusasu ja sen esiintyminen eri kielissä. Esimerkiksi monet suomenkie-

lisiksi luokitellut nimet ovat taustaltaan lainaa muista kielistä, joten sillä perus-

teella ne voisivat olla kansainvälisiä. Jos nimessä esiintyvä ilmaus kuitenkin on 

selvästi muotoutunut tiettyyn kieleen, esimerkiksi Fotoni suomeen, luokittelen 

sanan kyseisen kielen sanaksi. Mielenkiintoista on, että tällaisiin nimiin kuuluu 

nimiä, joissa on suomelle vieraita äänteitä, esimerkiksi Bofori. Jos nimen taustalla 

oleva ilmaus on monella eurooppalaisella kielellä täysin sama, luokittelen nimen 

kansainväliseksi. Samaa periaatetta noudattavat pitkälti esimerkiksi Schygerson 

(2009) ja Sjöblom (2006). Ensisijaiseen kriteeriin olen kuitenkin tehnyt perustel-

tuja poikkeuksia. 

Nimet, joiden taustalla on klassinen kieli, kuten latina tai kreikka, on luoki-

teltu kansainvälisiksi, koska mainituilla nimillä on suoraan vastineita useilla eu-

rooppalaisilla kielillä. Tämä koskee niin propreja kuin appellatiivejakin. Vain Sole 

kyseissä muodossa on käytössä lähinnä vain italiassa, mutta senkin taustalla on 

latina, joten Solekin on tässä luokittelussa määritelty kansainväliseksi. Myös Stel-

la Polaris on käsittääkseni vain latinassa kyseisessä muodossa, mutta sen muun-

nelmia on monessa kielessä, joten selkeyden ja yhtenäisyyden vuoksi senkin al-

kuperä on määritelty kansainväliseksi. 

Nimien kielellisen alkuperän määrittelyssä en ole halunnut päätyä mekaani-

seen erotteluun yksittäisiä nimiä käsitellen, koska usein vasta kontekstista selviää 

ilmauksen proprisuus tai appellatiivisuus (Sjöblom 2006: 70). Määrittelyssä huo-

mioin siksi myös temaattisen käsittelyn kautta kolmannessa luvussa esille tulleita 
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nimikokonaisuuksia, koska niiden kautta on saatavissa tietoa nimen valitsemisesta 

ja tulkinnasta. Ryhmänä nimet kertovat enemmän nimeäjien ja kielenkäyttäjien 

tulkinnoista kuin yksittäin käsiteltyinä. Esimerkiksi nimi Jenny sopii yksittäisenä 

nimenä hyvin moniin kieliin, joten se Schybergsonin (2009: 184) määrittelymallin 

mukaan olisi neutraali ja siten se luokittuisi yksittäisenä nimenä ilman tietoa ni-

meämisperusteista tässä tutkimuksessa kansainväliseksi. Kuitenkin tarkasteltaessa 

temaattista nimikokonaisuutta, johon kuuluu suomenkielisen kirjallisuuden klas-

sikon Seitsemän veljeksen esikuvan mukaan nimettyjä neuvotteluhuoneita, voi-

daan nimi nimeäjien ja toisaalta kielenkäyttäjien mielikuvien perusteella luokitella 

kuuluvaksi suomenkielisiin – erityisesti nimeämisen perusteista saatavissa olevan 

tiedon perusteella (ks. 3.1, Kirjallisuuden nimet ja Jenny). Yhtä lailla esimerkiksi 

Stationin ja Opalin esikuva voisi olla monessa eurooppalaisessa kielessä, mutta 

kyseiset nimet kuuluvat temaattisiin kokonaisuuksiin, joita yhdistää englanti esi-

kuvakielenä, joten olen tulkinnassani päätynyt englantiin (ks. 3.1, Korukivet; 3.2, 

Kuljetus). 

Muistonimien kohdalla erityisaseman saavat suomeen ja ruotsiin mukautu-

neet nimet. Muuten olen luokitellut muistonimet kansainvälisiksi, koska ne edus-

tavat pitkälti monille kielille yhteistä kulttuurista perintöä, vaikka useimpien ni-

mien taustalla oleva kieli olisi määriteltävissä etymologisen ja historiallisen tar-

kastelun avulla. Tarkoituksena on eritellä erityisesti suomen- ja ruotsinkielistä 

taustaa olevat nimet muista, koska ne Suomen kansalliskielinä viestivät suomalai-

sesta ja siten paikallisesta identiteetistä. Erityisasemassa olevat nimet on helppo 

luetella, koska niitä on vain jokunen: Gottfrid I–V, Ihaniemi ja Strömberg. Koko-

naisuuden kannalta Ihaniemi tuskin vaatii erityisiä perusteluja suomenkielisyydes-

tään, vaikka nimi sinänsä olisi mielenkiintoinen tarkasteltava, jos tutkimuksen 

aiheena olisivat henkilönnimet. Gottfrid ja Strömberg ’virtamäki’ puolestaan ovat 

tunnusmerkkisesti ruotsinkielisiä, koska nimien kirjoitusmuodot ovat käytössä 

lähinnä ruotsissa, vaikka kummatkin ovat yleisesti germaanista alkuperää (ks. 

WIKI s.v. Gottfrid). 

Kaaviossa 5 aineiston nimien kielellinen alkuperä on kuvattu edellä esitel-

lyin kriteerein. Nimet on siinä luokiteltu taustaltaan englanninkielisiksi punaisella 

värillä, kansainvälisiksi vihreällä ja kotimaista kieltä edustaviksi sinisellä. Taus-

taltaan ruotsinkielisiksi määrittelemäni nimet ovat vaaleamman sinisellä taustalla 

kuin suomenkieliset.  
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Kaavio 5. Aineiston nimet eriteltynä kielellisen alkuperän mukaan. Punai-

nen merkitsee englantia, vihreä kansainvälistä, vaaleansininen ruotsia ja 

tummansininen suomea. 

 

Jo silmäyksellä kaavioon 5 voidaan havaita, että aineiston nimet jakautuvat 

kielellisen taustansa suhteellisen tasaisesti kolmen kategorian kesken. Taustaltaan 

kotimaista kieltä olevia on yhtä paljon kuin englanninkielisiä. Kansainvälisiksi 

luokiteltuja puolestaan on vain kaksi enemmän kuin edellä mainituissa ryhmissä. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että yli kaksi kolmasosaa nimistä luokittuu joko kan-

sainvälisiksi tai englanninkielisiksi. Myös englanninkielisiä nimiä pidetään pitkäl-

ti kansainvälisinä (esim. 3.1, Korukivet), joten aineiston nimistöä on pidettävä 

hyvin kansainvälisenä.  
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Mielenkiintoista on, että ruotsinkielisiksi taustaltaan luokiteltuja nimiä on 

vain kuusi, ja niidenkin esikuvana on propri, joka viittaa yhteen ja samaan henki-

löön. Jos proprien mukaan nimetyt nimet rajattaisiin kielellisestä tarkastelusta 

pois, ei ruotsinkielisiä nimiä olisi lainkaan. Toisaalta suomenkielisten nimienkin 

suhteellinen määrä vähenisi huomattavasti. Vain muistonimiin kohdistuva rajaus 

taas vaikuttaisi pääosin tässä kansainvälisiksi luokiteltuihin nimiin. Ruotsinkieli-

siksi luokiteltujen nimien vähäisyys kuitenkin kielii siitä, että ainakaan aktiivisesti 

neuvottelutilojen nimiä ei haeta ruotsin kielestä. 

Nimien jakautumien erittäin tasaisesti kielelliseltä taustaltaan kansainväli-

siksi, englanninkielisiksi ja suomalaisiksi ei ole mikään yllätys, koska tällä tavoin 

ABB ilmaisee arvostavansa niin virallista konsernikieltään, kansainvälisyyttä kuin 

tehtaan suomalaisia juuria. Tämä siis vahvistaa tutkimuksen alussa esitetyn hypo-

teesin oikeaksi. 

 

4.5 Nimien funktiot 

 

Aineiston neuvottelutilojen nimet saavat erilaisia funktioita sosiaalisessa ympäris-

tössään. Koska tarkastelun kohteena ovat yrityksen nimeämät ja käyttämät nimet, 

voidaan funktioiden käsittelyssä käyttää pitkälti samoja kriteerejä kuin esimerkik-

si yritysnimissä (Sjöblom 2006). Koska käsitteellä funktio on kielitieteessä ja 

onomastiikassakin erilaisia merkityksiä (mts. 68), on ensin määriteltävä, mitä kä-

siteellä tässä tarkoitetaan.  

Paula Sjöblom (2006: 70) on määritellyt, pääosin M. A. K. Hallidayn sys-

teemis-funktionaalinen kielikäsitys esikuvanaan, erisnimien käytön taustalla ole-

vat funktiot kolmeen osaan eli tekstuaaliseen, ideationaaliseen ja interpersonaali-

seen metafunktioon. Proprin tekstuaalinen funktio on yksinkertaisesti yksilöinti, 

kun taas ”ideationaalinen funktio liittyy nimenosien ja nimen elementtien seman-

tiikkaan” (mp.). Keskityn kuitenkin käsittelemään pääosin kolmatta mainittua 

metafunktiota eli interpersonaalisuutta. Se ilmentää proprin täyttämiä sosiaalisia 

ja kulttuurisia tehtäviä, joita ovat muun muassa Sjöblomin käyttämät informatiivi-

nen, houkutteleva, käytännöllinen, integroiva, persoonallinen ja individualisoiva 

funktio. En ole analyysissäni pyrkinyt tyhjentävään erotteluun, koska nimet voivat 

toimia samaan aikaan monissa eri funktioissa ja toisaalta funktioiden määrittele-

minen ei aina ole yksiselitteistä. Aineistoni nimillä on temaattisten ryhmien ja 
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niiden sijainnin perusteella aiemmin mainittujen lisäksi myös Sjöblomin käsitte-

lyssä vähälle jäävä lokalisoiva funktio, jonka jäljempänä määrittelen informatiivi-

sen funktion alalajiksi. (Sjöblom 2006: 68–71, 231, 240.) 

Kaikilla aineiston nimillä on luonnollisesti tekstuaalinen funktio, koska tar-

kastelun kohde ei olisi nimi, jos se ei yksilöisi tarkoitettaan ja erottaisi sitä kaikis-

ta muista samanlajisista (ks. Ainiala ym. 2008: 13). Aineistosta on myös havaitta-

vissa merkkejä ideationaalisesta funktiosta, koska esimerkiksi Induktiokoneyksi-

kön käytössä oleva avotila on nimetty PI-Akvaarioiksi eikä *PT-Umpioiksi (PI 

’Pitäjänmäki Induktiokoneet’, PT ’Pitäjänmäki Tahtikoneet’). Olennaisimpia ai-

neistoni kannalta ovat kuitenkin interpersonaaliset funktiot, joten siirryn käsitte-

lemään niitä.  

 

Informatiivisuus 

Nimien informatiivisuutta on pohdittava usealta eri näkökannalta, koska harvat 

aineiston nimet ilmaisevat suoraan mitään niiden nimeämästä reaalimaailman en-

titeetistä eli ABB:n Pitäjänmäen kampusalueen neuvottelutilasta. Informatiivinen 

funktio täyttyisi siten suoraa merkitysyhteyttä käyttäen lähinnä tilaa kuvaavien 

nimien kohdalla. Kuvaavat ilmaukset tosin saattavat olla hyvin metaforisia. Nimi-

en välittämiä tietoja tilasta itsestään ovat ominaisuus (Akvaario [POR], PF-

Akvaario, PI-Akvaario, Puhelinkoppi, Terraario ja Vitriini), ulkomuoto (Ca-

rousel, Container, Crate ja Spindle), koko (Maxi, MAXI, Mini, Multi, Nano, Sing-

le ja Komero), hallinta- tai käyttösuhde (PF- ja PI-Akvaario) sekä käyttötapa (Fo-

rum, Heräämö, Kajuutta, Lataamo ja Puhelinkoppi). Esimerkiksi Puhelinkoppi 

sekä PF- ja PI-Akvaario toteuttavat informatiivisuuden funktiota kahden eri tie-

don kautta, ja sama toteutuu monessa muussakin nimessä muun muassa yritysni-

mien joukossa (ks. Sjöblom 2006: 234).  

Jos neuvottelutilojen nimien informatiivisuutta tarkastellaan vain suoraan 

niiden nimeämän reaalimaailman entiteetin ominaisuuksien ja käytön kautta, jää 

informatiivisten nimien osuus aineistossa varsin pieneksi. Kuitenkin nimen ”in-

formatiivinen funktio toteutuu, kun nimen avulla ihmiset saavat tietää joitakin 

oleellisia yritykseen [ts. nimettyyn entiteettiin] liittyviä tosiasioita” (Sjöblom 

2006: 232). Tämän perusteella on mietittävä, mitä neuvotteluhuoneiden nimet 

kertovat sijaintipaikastaan sekä niitä hallinnoivasta yrityksestä, sen toiminnasta ja 

historiasta. Monet aineiston nimet kertovat esimerkiksi yrityksen henkilöstöhisto-
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riasta (Strömberg, Gottfrid I–V ja Ihaniemi), tuotantohistoriasta (Valimo, Paja ja 

DC), tuotteista sekä niiden ominaisuuksista ja osista (Motor, Kippi, Slipring ja 

PLC), tuotteiden käyttökohteista ja käyttövoimasta (Diesel, Ship ja Plant) ja tuo-

tekehitykseen liittyvästä tieteestä (AC, Electron ja Maxwell). Edellä on mainittu 

vain muutama edustava esimerkki. Kuitenkin suurin osa aineiston nimistä voidaan 

yhdistää jotenkin ABB:n toimintaan, koska konsernin tuotevalikoima on hyvin 

laaja ja sen tuotteita käytetään lähes kaikenlaisessa infrastruktuurissa maailman-

laajuisesti. Noin puolet aineiston nimistä välittää jonkinlaista informaatiota joko 

tilasta itsestään tai niitä hallinnoivasta yrityksestä. Aineiston nimistä lähinnä luon-

toon ja kirjallisuuteen viittaavat nimet eivät mahdu joukkoon, kun rajauksena on 

yrityksen toiminta, tuotteet tai historia. Niidenkin kohdalla on löydettävissä muun 

muassa epäsuoraa symbolista ja temaattisten ryhmien kautta tulevaa informaatio-

ta, vaikka saattaa olla vaikea kuvitella, miten kyseiset nimet liittyvät sähköalan 

yritykseen tai sen neuvotteluhuoneisiin. 

Nimen kautta ”informaatiota voi välittää myös epäsuoraan” monimutkais-

tenkin merkityssuhteiden kautta, mutta jos ”merkityssuhde on tarkoitteeseen on 

katkaistu, eivät [nimet] luonnollisestikaan välitä myöskään informaatiota” (Sjö-

blom 2006: 232–234). Katkaistu merkityssuhde saattaa täyttyä nimen Scot kohdal-

la sen takia, että sille ei temaattisen analyysin yhteydessä löytynyt järkeenkäypää 

selitystä (ks. 3.1). Muiden nimien taustalla on jopa useita mahdollisia merkityksiä, 

joten niillä saattaa olla informatiivinen funktio. Jo aiemmin käsiteltyjen nimien 

joukossa ABB:n tuotteiden kohteet infrastruktuurissa vaativat varsin monimutkai-

sen päättelyketjun merkityssuhteiden miettimisessä, joten merkityssuhde alkaa 

olla hyvin epäsuora. Kun mietitään vielä aiempaa tarkemmin nimien suhteita 

paikkaan, jossa ne sijaitsevat, on havaittavissa suhteellisen helposti yhtymäkohtia. 

Esimerkiksi taivaankappaleiden ja niiden nimien mukaan nimettyjä neuvottelu-

huoneita sijaitsee rakennuksessa, jonka nimi on Tellus ’Maa’. Tämän tiedon pe-

rusteella on jo yksinkertaista päätellä, miten kyseisillä nimillä välitetään informaa-

tiota sijainnista tietyssä rakennuksessa. Kun taivaankappaleiden mukaan nimetyt 

neuvottelutilat otetaan aiemmin mainittujen lisäksi mukaan laskuihin, kattavat 

informaatiota välittävät nimet aineistosta jo noin kolme neljännestä. Kuitenkin 

myös monet muut nimet kertovat sijainnistaan epäsuorasti samalla tavalla kuin 

taivaankappaleiden mukaan nimetyt neuvottelutilat, eli niilläkin on lokalisoiva 

funktio suhteessa toisiinsa. 
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Suurin osa aineiston nimistä kuuluu johonkin temaattisista ryhmistä, joita 

olen esitellyt kolmannessa luvussa. Samaan temaattiseen ryhmään nimensä puo-

lesta kuuluvat tilat sijaitsevat tavallisesti lähekkäin, joten nimet välittävät tietoa 

nimetyn kohteen sijainnista suhteessa toisiin saman temaattisen ryhmän entiteet-

teihin. Näillä nimillä on siis myös lokalisoiva funktio. Yhteensä nimiä, joilla ei 

ole lokalisoivaa funktiota itse nimen tai edustamansa temaattisen ryhmän kautta, 

on vain 15, joten osuus on aineistosta alle kymmenesosa. Näistä nimistä suurim-

man osan olen tulkinnut kuvaavan jotenkin tilan käyttöä tai sen ominaisuutta (Fo-

rum, Komero, Lataamo, Puhelinkoppi, Kajuutta, Heräämö, Akvaario [POR] sekä 

PF- ja PI-Akvaario). Ihaniemi ja Valssi sijaitsevat fyysisesti niin kaukana temaat-

tisista ryhmistään, että niiden kohdalla ei mielestäni enää voida päätellä sijaintia 

temaattisen ryhmän perusteella. Samoin on jo mainittujen Akvaario-nimien koh-

dalla. Sen sijaan Vitriini ja Terraario sijaitsevat samassa kerroksessa, joten tulkit-

sen niiden muodostavan nimiparin tässä tapauksessa, vaikka yhteys on heikko. 

Heikohko lokalisoiva yhteys on toki nimillä PF- ja PI-Akvaario alkuosansa kaut-

ta, mutta tulkitsen niiden funktion pikemminkin integroivaksi (ks. Integroivuus). 

Konetehtaalla sijaitsevat Aura, Futura ja Scot eivät käsitykseni mukaan kuvaile 

mitenkään tilaa, eivätkä ne oikein sovi mihinkään temaattiseen ryhmään. Samaan 

joukkoon kuuluu myös Finlandia, jonka nimen voisi hyvällä tahdolla tulkita il-

maisevan absoluuttista sijaintia Suomessa, mutta funktio on ennemminkin tulkit-

tavissa integroivaksi kuin lokalisoivaksi.  

Olen esittänyt spekulaatioita Auran, Scotin ja Futuran yhteyksistä ja merki-

tyksistä temaattisen analyysin yhteydessä (3.2, Muut neuvotteluhuoneet Koneteh-

taalla), mutta mihinkään varmaan tulokseen en ole tullut niiden kohdalla. Toisaal-

ta on mahdollista, että nimillä on jokin informatiivinen funktio, josta en ole tietoi-

nen tai jota en ole pystynyt päättelemään. Ainakin Auralle ja Futuralle olen löytä-

nyt mahdollisia merkitysyhteyksiä sähkötekniikkaan, kuten ’sähköinen ilmiö’ ja 

’tulevaisuuden (tekniikka)’ (ks. mp.), joten myös yhteys yritykseen ja sen toimin-

taan on toki mahdollinen. Huomioitavaa on erityisesti se, että en ole päässyt ni-

mestämisen yhteydessä tutustumaan kyseisiin tiloihin tai niitä ensisijaisesti käyt-

täviin kielenkäyttäjiin, vaan tiedot neuvotteluhuoneista on kerätty lähinnä erinäi-

sistä dokumenteista. Vaikka Auralla, Futuralla ja Scotilla ei olisi minkäänlaista 

informatiivista funktiota, on kuitenkin todettava, että lähes kaikille aineiston ni-

mille on löydettävissä jonkinlainen informatiivinen funktio. Toisaalta ainakin Fu-
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tura täyttänee houkuttelevuuden funktion, jota käsittelen jäljessä, mutta myös Au-

ra ja Scot saattavat herättää kielenkäyttäjissä myönteisiä assosiaatioita.  

Jo informatiivisuuden funktion tarkastelun perusteella voidaan jo todeta, että 

aineistona toimivat nimet eivät ole vain merkityksettömiä leimoja (ks. Sjöblom 

2006: 55–59), koska ne lähes kaikki ilmaisevat esimerkiksi jotain itsestään, omis-

tajastaan tai sijainnistaan – mahdollisesti jopa usealla mainitulla tavalla. Useim-

mat nimet toimivat myös informatiivisesti lokalisoinnin funktiossa, kuten aihepii-

rin mukaan nimetyt kaavanimet liittävät paikkoja yhteen ja toimivat opasteina 

(mts. 59). 

Vaikka edellä olen pyrkinyt löytämään nimistä ainakin jonkinlaisen merkin 

informatiivisuuden funktiosta, on nimillä eittämättä useita eri tapoja, joiden kautta 

informatiivinen funktio toteutuu. Esimerkiksi nimien teema saattaa ilmaista myös, 

mikä ABB:n yksikkö on ne nimennyt (ks. esim. 3.1, Korukivet). Toisaalta kirjalli-

suuden nimet esikuvina voivat epäsuorasti kertoa nimetyn entiteetin sijainnista: 

Seitsemän veljeksen mukaan annetut nimet ja Finlandia saavat symbolisen merki-

tyssuhteen suomalaiseen kulttuuriin ja kertovat siten niiden sijainnista ABB:n 

Suomessa sijaitsevalla kampusalueella. Ilmiö kuitenkin voidaan informatiivisuu-

den lisäksi liittää jäljessä käsiteltävään nimen integroivaan funktioon, kuten 

yleensä ottaen nimistön analogisuus. Joka tapauksessa lienee mahdollista löytää 

aineistoni nimille myös monia muita merkitysyhteyksiä, joiden kautta informatii-

visuuden funktio täyttyy mutta jotka eivät ole tässä tulleet esitellyiksi. Koska ni-

millä on erilaisia merkityssuhteita nimeämäänsä entiteettiin, mutta myös merki-

tyssuhteiden määrä ja päättelyketjujen monimutkaisuus vaihtelevat, on nimien 

informatiivisen funktion täyttyminen erilaista: jotkin nimet ovat vahvemmin in-

formatiivisia kuin toiset. Nimien informatiivisuus vaihteleekin jatkumolla. Sen 

toisessa päässä ovat erittäin informatiiviset ja useaa päällekkäistä informaatiota 

kantavat nimet ja toisessa ääripäässä puolestaan nimet, joiden merkityssuhde on 

katkaistu, koska ne eivät kanna mitään informaatiota nimeämästään entiteetistä tai 

siihen liittyvistä tosiasioista.  

 

Houkuttelevuus 

Nimien houkuttelevuutta on vaikea määritellä, koska ihmiset kokevat hyvin erilai-

set asiat houkutteleviksi. Jopa erittäin kielteisiä ja tuskallisiakin mielikuvia herät-

tävät käsitteet saattavat olla houkuttelevia joidenkin ihmisryhmien mielestä (ks. 
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Sjöblom 2006: 235). Täysin objektiivinen arviointi on siis mahdotonta. Koska 

tarkastelen ”lopultakin varsin subjektiivista kokemusta siitä, mikä on nimeen si-

sältyvien ilmausten herättämien assosiaatioiden emotiivinen arvo” (mp.), joudun 

arvioimaan aineistoni nimiä pitkälti sen oletuksen mukaan, minkälaisia ovat nii-

den nimeäjien ja käyttäjien arvot ja mieltymykset. Arvioinnissani on suurena apu-

na se, että olen ollut osana aineistoni nimiä käyttävää sosiaalista yhteisöä, vaikka 

ennen tutkimustyötä en ollut törmännyt suurimpaan osaan tässä tutkielmassa tar-

kastelluista nimistä. 

Aineistossani ei ole yhtään yksiselitteisesti kielteistä mielikuvaa saavaa ni-

meä, mikä on luonnollista, koska ABB:n toimijat tuskin haluavat herättää epä-

miellyttäviä assosiaatioita. Niitä kuitenkin on mahdollista saada lähes jokaisesta 

nimestä kognitiivisten päättelyketjujen kautta. Ehkä helpoiten kielteisiä mieliku-

via aineistossani voisivat herättää nimet Deimos ja Phobos sekä Mars. Kyseiset 

neuvotteluhuoneet on nimetty planeetta Marsin ja sen kuiden mukaan, ja itse pla-

neetat herättävät harvoissa suoraan kielteisiä tunteita – ainakaan oletusarvoisessa 

kohderyhmässä. Planeettojen nimien esikuvat kuitenkin herättävät useimmissa 

ihmisissä kielteisiä assosiaatioita, koska esikuvat toimivat antiikin mytologioiden 

sodan sekä sodan kauhujen jumalina (ks. 3.4, Marsin kuut sekä Planeetat ja au-

rinko). Toisaalta myös ensisijaisesti myönteisiä mielikuvia herättävä nimi voi he-

rättää hyvinkin kielteisiä mielikuvia. Nimen Diamond esikuvana toimiva appella-

tiivi saa suomeksi merkityksen ’timantti’, joka herättää monen mielessä myöntei-

siä mielikuvia arvokkaana korukivenä. Myönteisiä ominaisuuksia ja siten mieli-

kuviakin voidaan löytää myös muun muassa erittäin kovan aineen käyttöominai-

suuksista esimerkiksi teollisuudessa. Vaikka mielikuvat käsitteestä timantti ovat 

pääosin ensisijaisesti myönteisiä, harvinaiseen materiaaliin voidaan liittää myös 

kielteisiä mielikuvia. Niitä saattavat aiheuttaa timanttien vaikea saatavuus ja nii-

den välillisesti aiheuttamat ongelmat kuten ihmisten riisto ja sodat niin sanottujen 

veritimanttien kautta (ks. WIKI s.v. veritimantti). Mainitut kielteiset mielikuvat 

ovat kuitenkin suhteellisen kaukaa haettuja, eikä niitä käsitykseni mukaan ensisi-

jaisesti tule kovin monelle kielenkäyttäjälle siinä sosiaalisessa ympäristössä, jossa 

aineiston neuvotteluhuoneiden nimiä käytetään. 

Kuten on mahdollista löytää nimestä kuin nimestä jotain kielteistä, lienee 

mahdollista myös löytää lähes jokaisesta aineiston nimestä jotain, mikä saa aikaan 

myönteisen assosiaation ainakin jossakin ihmisryhmässä. Koska käsittelemäni 
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neuvotteluhuoneet sijaitsevat tehdasalueella, jossa tuotetaan infrastruktuuria, voi-

daan infrastruktuuria käsittelevien nimien tulkita herättävän nimien kohderyhmän 

eli ABB:n henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kes-

kuudessa myönteisiä mielikuvia. Esimerkiksi Factoryn ja Plantin nimien esikuvi-

na toimivat tehdaslaitokset herättävät helposti kielteisiä mielikuvia ympäristötie-

toisten ihmisten keskuudessa niiden toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien saas-

teiden ja rajallisten luonnonvarojen käyttämisen takia. Sosiaalisessa ympäristös-

sään tehtaat nimien esikuvina kuitenkin edustavat myönteisiä asioita kehityksen ja 

tuotannon välineinä. Nimeämisessä pyritäänkin nimiin, jotka herättävät ”ainakin 

oman kohderyhmän[sä] piirissä yleisesti mahdollisimman positiivisia mielikuvia”, 

joten myös neuvotteluhuoneiden nimien kautta lienee pyritty samanlaiseen pää-

määrään kuin monissa yritysnimissä (Sjöblom: 2006: 235). 

Yritysnimillä voidaan Sjöblomin (2006: 235) mukaan luoda esimerkiksi 

mielikuvia ammattitaidosta, herättää uteliaisuutta, viihdyttää ja vastata kohderyh-

män tarpeisiin, tai nimi yksinkertaisesti ”voi olla esteettisesti miellyttävä”. Sa-

mankaltaisiin päämääriin pyritään myös aineiston nimissä. Neuvottelutilojen ni-

met, joiden esikuvina on infrastruktuuri ja tuotannon kehityksen taustalla oleva 

tiede, vastaavat mielikuviin ammattitaidosta ja siten myös vetoavat kohderyhmien 

tarpeisiin. Monet aineiston nimet ovat monitulkintaisia, joten niiden kautta voi-

daan herättää uteliaisuutta ja viihdyttää mahdollisten humorististen tulkintojen 

kautta. Esimerkiksi Jättämä ja Kippi on helposti tulkittavissa kielteisiksi asioiksi, 

kun tarkastellaan tuotannon aikatauluja. Nimien taustalla ovat kuitenkin sähköko-

neen ominaisuudet, jotka sinällään ovat koneen toiminnan kannalta myönteisiä 

ilmiöitä (ks. 3.1, Tuotteiden osat ja ominaisuudet). Koska nimet Jättämä ja Kippi 

polysemiansa kautta mahdollistavat jopa humoristiseksi tulkittavan ajatusleikin, 

voidaan ne tulkita houkutteleviksi – huolimatta mahdollisista kielteisistä tulkin-

noista. Humorismia lienee myös Heräämön taustalla, jos oletukseni aamupalaveri-

tilasta pitää paikkansa. Esteettisesti miellyttäviksi taas voidaan tulkita pääosa 

luontoon viittaavista nimistä, joita on aineistossa paljon, kuten puiden (Koivu, 

Pinja), taivaankappaleiden (Tähti, Täysikuu) ja tuulien (Vire, Mistral) mukaan 

annetut nimet. Niidenkin kohdalla on tosin mahdollista saada aikaan kielteisiä 

mielikuvia, mutta esimerkiksi Tornadon taustalla oleva tuuli-ilmiö voi saada ai-

kaan myönteisen mielikuvan vaikuttavana luonnonilmiönä aiheuttamistaan tuhois-

ta huolimatta. 
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Merkitysyhteyksiä tulevaisuuteen ja siten myönteisiin mielikuviin on löy-

dettävissä Verne-nimistä (ks. 3.3). Tieteiskirjallisuuden klassikon kautta ne luovat 

mielikuvan tulevaisuuden teknologiasta, jota myös ABB pyrkii kehittämään. Sa-

maan ryhmään houkuttelevuuden kannalta kuuluu myös muihin temaattisiin ryh-

miin kuulumaton Futura, joka jo itsessään ilmaisee ’tulevaisuutta’ useilla kielillä 

(ks. 3.1, Muut neuvotteluhuoneet Konetehtaalla). 

Vaikka useimpien aineiston nimien taustalta voidaan löytää jotain sellaista, 

mikä on mahdollista tulkita myönteisesti sosiaalisessa ympäristössään, on yksi 

temaattinen nimiryhmä luotu täyttämään erityisesti houkuttelevuuden funktiota. 

Tästä on jopa saatu nimestyksen yhteydessä vahvistavaa tietoa informantilta (SJ). 

Kyseiseen temaattiseen ryhmään kuuluu korukiviä, kuten Opal, Pearl ja Dia-

mond, joista viimeinen jo todetusti voi tosin aiheuttaa kielteisiäkin mielikuvia. 

Nimet on kuitenkin valittu ensisijaisesti esikuviensa esteettisen ja rahallisen arvon 

takia herättämään myönteisiä mielikuvia, joten ne toteuttavat houkuttelevuuden 

funktiota tarkoituksenmukaisesti ja puhtaimmillaan (ks. 3.1, Korukivet). 

”Koska ei ole olemassa metodia, jonka avulla houkuttelevassa funktiossa 

toimivat nimet voisi poimia aineistosta” (Sjöblom 2006: 235), en ole lähtenyt las-

kemaan houkuttelevuuden funktiota toteuttavien nimien määrää edes summittai-

sesti. Liiketoimintaa harjoittava yritys kuitenkin toimintaedellytyksenään pyrkii 

houkuttelemaan asiakkaita, eikä ABB:n liene järkevää herättää niin työntekijöis-

sään kuin yhteistyökumppaneissaan kielteisiä mielikuvia. Tämän perusteella on 

selvää, että lähes kaikkien aineiston nimien taustalta on löydettävissä jonkinlaista 

houkuttelevuutta. Ainakin itse koen merkitysyhteyksiltään muuten hieman epäsel-

vän Auran esteettisesti miellyttäväksi kirjoitusasunsa ja nimen appellatiivisten 

homonyymien merkitysten kautta. Jopa Scot voi saada myönteisiä mielikuvia ai-

kaan joissakin kielenkäyttäjissä esimerkiksi kirjoitusasunsa kautta, vaikka en ole 

löytänyt nimelle mitään järkevää merkitystä (ks. mts. 236 ja 3.1, Muut neuvottelu-

huoneet Konetehtaalla). 

 

Käytännöllisyys 

Käytännöllisyyden funktiota palvelevan nimen määritteleminen on haastavaa, 

koska käytännöllisyyteen vaikuttavat esimerkiksi erilaisten kielenkäyttäjien ja 

yhteisöjen tarpeet ja taustat. Paula Sjöblomin (2006) käsittelemät suomalaiset yri-

tysnimet täyttävät funktiotaan käytännöllisinä hieman eri tavoin kuin aineistoni 
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neuvottelutilojen nimet. Tärkeää suomalaisille yritysnimille on erottua riittävästi 

tekstuaalisesti mutta myös visuaalisin sovelluksin toisista saman alan yrityksistä 

esimerkiksi ajatellen mainetta ja markkinointia (mts. 236). Aineistoni neuvottelu-

tilojen nimille kuitenkin riittää, että ne täyttävät tekstuaalisen funktionsa jopa hy-

vin minimaalisin keinoin, esimerkiksi nimet Maxi ja MAXI. Koska kyseessä ovat 

saman yrityksen sisällä käytettävät nimet, ei nimien välillä ole sellaista kilpai-

luasemaa kuin yritysnimien kohdalla: ei siis ole erityisen merkityksellistä, vaikka 

neuvotteluhuoneiden imagot sekoittuisivat. Neuvottelutilojen sijoittumisella aak-

kosellisessa luettelossa lienee myös hyvin pieni merkitys niin nimeäjille kuin ni-

mien käyttäjillekin. Yritykselle puolestaan saattaa olla hyvin oleellista kaupallisis-

ta ja markkinoinnillisista syistä, että sen nimi löydetään aakkosellisesta luettelosta 

juuri oikealta kohdalta (ks. mp.). 

Tärkeänä käytännöllisyyden funktion toteutumisessa suomalaisille yritysni-

mille pidetään myös niiden helppoa ääntämistä ja taivuttamista suomen kielellä, 

joten suomen kielessä harvinaiset tai sille vieraat grafeemit, äänteet ja rakenteet 

eivät siten ilmentäisi käytännöllisyyttä (Sjöblom 2006: 236). On kuitenkin huomi-

oitava, että ABB on kansainvälinen yritys ja konsernin virallisena kielenä toimii 

englanti (Chowdhury 2003: 28). Toisaalta sen toiminta on Suomessa laajaa 

(ABB1). Käytännöllisyyden funktiota on siis arvioitava kolmesta eri näkökulmas-

ta, joita ovat kansainvälisyys, suomalaisuus ja englanninkielisyys. Oikeastaan 

englannin kielestä ja kansainvälisistä ilmauksista poikkeavat nimet voidaan tulkita 

siten konsernitasolla epäkäytännöllisiksi. Tosin suurin osa ABB:n Pitäjänmäen 

kampuksella työskentelevistä on äidinkieleltään suomenkielisiä, ja toinen koti-

mainen kieli on tullut lähes kaikille tutuksi viimeistään koulussa. 

Aineiston nimet jakautuvat tasaisesti kansainvälisiksi, suomalaisiksi ja eng-

lanninkielisiksi (ks. 4.4). Esimerkiksi englannille ja useille eurooppalaisille kielil-

le vieraita grafeemeja <ä> ja <ö> on yhteensä vain kuudessa suomalaista – ja siten 

myös ruotsinkielistä – alkuperää olevissa nimissä, esim. Heräämö, Jättämä ja 

Strömberg. Suomelle ja ruotsille ominaisia grafeemeja ei siis ainakaan kokonais-

valtaisesti ole pyritty välttämään. Ruotsille ominaista grafeemia <å> ei kuitenkaan 

esiinny aineiston nimissä. Myöskään useille eurooppalaisille kielille mutta suo-

men kielelle ominaisten geminaattojen ja pitkien vokaalien käyttöä ei ole vältetty, 

kuten voidaan havaita jo edellisistä esimerkeistä. Suomelle vieraita tai kielessä 

harvinaisia grafeemeja, äänteitä ja rakenteita on puolestaan paljon sekä kansainvä-



 

77 

lisiksi että englanninkielisiksi luokitelluissa nimissä, joten ne saattavat olla epä-

käytännöllisiä suomenkielisille kielenkäyttäjille. Tosin vieraahkoja äänteitä on 

suomenkielisiksikin luokitelluissa nimissä, esimerkiksi Fotoni ja Bofori. 

Kuten jo mainitsin, nimien käytännöllisyyteen vaikuttaa myös niiden taivut-

taminen, mikä saattaa olla hankalaa esimerkiksi Gottfrid I–V -nimien kohdalla, 

koska jäljessä oleva roomalainen numero saattaa vaatia ainakin suomenkielisessä 

tekstissä taivutuspäätteen. Oikean päätteen valitseminen ja oikeinkirjoitus saatta-

vat aiheuttaa hankaluuksia sääntöjen hallitsemisen lisäksi sen takia, että roomalai-

nen numero voidaan tulkita niin lukusanaksi kuin järjestysluvuksikin (ks. 4.2). 

Samankaltaisia taivutusongelmia saattaa olla myös kirjainlyhenteiden kohdalla, 

joita ovat AC, DC ja PLC. Vaikeuksia voi olla myös varsinaisiin kirjainlyhentei-

siin kuulumattoman nimen MAXI taivuttamisessa. Vaikka kirjainlyhenteitä on 

tavallisesti ”huomattavasti vaikeampaa muistaa kuin todellisia [sic. par. lyhentä-

mättömiä] kielen sanoja sisältäviä nimiä” (Sjöblom 2006: 237), ei mainittujen 

lyhenteiden kohdalla liene ongelmaa, koska esikuvina toimivat ilmaukset ovat 

sekä yleisesti että erityisesti tekniikan alalla tunnettuja (ks. 3.3, Sähkö ja sen käyt-

tö). 

Koska nimien käytännöllisyyteen edellä mainittujen piirteiden valossa vai-

kuttaa nimenkäyttäjän kielellinen alkuperä ja kompetenssi, en ole tarkemmin las-

kenut käytännöllisyyteen tai epäkäytännöllisyyteen liittyvien ominaisuuksien 

esiintymiä aineistostani. Jos käytännöllisyyttä lähtisi tarkemmin kuvaamaan, pi-

täisi sitä aineistoni nimien kohdalla mahdollisesti arvioida jatkumona, kuten olen 

esittänyt myös informatiivisuuden osalta. Jatkumoja olisi kuitenkin tällöin oltava 

erilaisten kielenkäyttäjien takia useita, ja niitä olisi arvioitava sosiaalisessa kult-

tuurissa vallitsevien kielipoliittisten linjausten kautta. On kuitenkin todettava, että 

kaikki aineiston nimet täyttävät käytännöllisyyden funktiota riittävästi, koska ne 

ovat olleet ainakin nimestyksen aikana lähteideni mukaan käytössä. 

Käytännöllisyyttä nimet voivat ilmentää myös muilla kuin kielellisen taus-

tan piirteillä tai ortografisilla keinoilla. Aineistoni neuvottelutilojen nimet muo-

dostavat temaattisia nimiryhmiä. Tällöin ne toteuttavat käytännöllisyyden funktio-

ta hyvin samalla tavalla kuin paikannimille ominaiset ryhmänimet eli auttavat 

suunnistamisessa (ks. Informatiivisuus). Toisaalta olen katsonut nimien myös si-

ten toteuttavan myös integroivaa funktiota, jota käsittelen seuraavaksi. 
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Integroivuus 

Integroivalla funktiolla tarkoitetaan entiteetin yhdistämistä nimen avulla ”johon-

kin tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai tietynlaiseen kulttuuriin”, ja siten voi-

daan ilmaista muun muassa ”kansainvälisyyttä tai paikallisuutta” (Sjöblom 2006: 

70). Kuten Sjöblom, näen myös nimen analogisuudessa merkkejä integroivasta 

funktiosta (mts. 238). Mallin mukaista nimen muodostustapaa pitää kuitenkin 

aineistoni kohdalla laajentaa käsittämään myös temaattiset ryhmät. Suurin osa 

aineiston neuvotteluhuoneista kuuluu johonkin temaattiseen ryhmään. Neuvottelu-

tilojen nimet siis integroituvat osaksi temaattista ryhmää, jonka kautta useimmat 

niistä voidaan myös liittää sijaintiin tehdaskampuksella. Tällöin nimet palvelevat 

informatiivisen ja käytännöllisen funktion lisäksi myös integroivaa funktiota.  

Integroiva funktio toteutuu aineistossa myös monella muulla tavalla kuin 

ryhmänimien kautta. Nimen kielellinen alkuperä yhdistää nimiä kolmeen edustuk-

seltaan hyvin tasaväkiseen ryhmään, jotka ovat jo mainitut suomalaisuus, englan-

ninkielisyys ja kansainvälisyys (ks. 4.4). Toisaalta kieleltään kansainvälistä taus-

taa oleva nimi Finlandia yhdistyy symbolisesti suomalaisuuteen, mutta myös Stel-

la Polaris eli ’Pohjantähti’ luo symbolisen merkitysyhteyden ja siten integroi ni-

men Suomeen ja sen sijaintiin pohjoisessa. Joka tapauksessa neuvottelutilojen 

nimistä näkyy vahvasti se, että niiden kautta pyritään integroitumaan suomalai-

suuteen, koska tehdaskampus sijaitsee Suomessa; kansainvälisyyteen, koska 

ABB:n toiminta on maailmanlaajuista; mutta myös englannin kieleen, koska se on 

konsernin virallinen kieli.  

Kirjallisuuden nimien mukaan annettujen neuvottelutilojen nimien kautta 

ilmennetään integroitumista moneen eri kulttuuriseen ilmiöön. Aleksis Kiven 

Seitsemän veljeksen innoittamat neuvotteluhuoneiden nimet luovat symbolisen 

merkitysyhteyden Suomeen, suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin, kun 

taas Verne ja Nemo luovat esimerkiksi symbolisen merkitysyhteyden kansainväli-

sesti erittäin tunnettuun tieteiskirjallisuuden merkkiteokseen ja sitä kautta kan-

sainvälisyyteen ja tekniseen kehitykseen (ks. 3.1, Kirjallisuuden nimet ja Jenny; 

3.3, Verne).  

Infrastruktuuria käsittelevät nimet toteuttavat monella tavalla integroivaa 

funktiota. Esimerkiksi Pitäjänmäen kaavanimistössä on yhtymäkohtia Pajan, Tah-

kon ja Valimon kanssa, mutta samalla kyseiset nimet myös yhdistyvät teknisen 

kehityksen ja teollisuusalueen historiaan vanhoina tai vanhahtavina teknisen tuo-
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tannon ilmauksina. Nykyiseen tekniseen kehitykseen ja tekniseen kulttuuriin luo-

daan yhteyksiä useilla muilla infrastruktuuriin liittyvillä nimillä, kuten PLC ja 

Airport. Muistonimillä taas ilmennetään niin kansainvälisiä kuin paikallisiakin 

yhteyksiä, kuten voidaan todeta nimistä Strömberg, Ihaniemi ja Newton (ks. 3.1, 

Muistonimet). 

Merien mukaan nimettyjen neuvotteluhuoneiden nimissä näkyy myös te-

maattisen ryhmän sisällä integroivan funktion toteutuminen niin, että osa nimistä 

ilmentää kansainvälisyyttä ja osa paikallisuutta niin kielellisen alkuperän kuin 

nimen esikuvana toimivan merialueen sijainnin kautta, esimerkiksi Perämeri ja 

Pacific. Mainitut esimerkit viittaavat varsin laajoihin alueisiin, mutta integroiva 

funktio toteutuu mikrotasolla nimissä PF- ja PI-Akvaario, koska alkuosan isokir-

jainlyhenteet ilmaisevat, mikä ABB:n yksikkö tiloja hallinnoi. 

Aineiston nimien taustalta on varmasti löydettävissä enemmänkin esimerk-

kejä, joiden kautta integroiva funktio toteutuu. Nimien integroituminen kulttuuri-

siin ilmiöihin on kuitenkin pääteltävissä ainakin osittain subjektiivisten päättely-

ketjujen kautta. Tämän takia en ole laskenut tai eritellyt tarkemmin nimiä, joilla 

on integroiva funktio.  

 

Individualisoivuus 

Individualisoivalla funktiolla tarkoitetaan ”ei-inhimillisille ja jopa elottomille tai 

abstrakteille olioille” annettujen nimien inhimillistämistä ja persoonallistamista, 

eli nimen ”funktiona on inhimillistää tarkoitteensa ja antaa sille persoonallisuus, 

identiteetti” (Sjöblom 2006: 239–240). Individualisoiva nimi siis muistuttaa hen-

kilönnimeä muodoltaan ja käytöltään: esimerkiksi a-loppuiset nimet assosioituvat 

helposti naisten nimiin (mts. 241–242). 

Paula Sjöblomin (2006: 240) mukaan paikannimillä ei ole individualisoivaa 

funktiota, mutta hän myöntää, ehkä hieman ristiriitaisestikin, että paikan per-

sonifioiminen saattaa olla mahdollista, joskin harvinaista. Individualisoiva ja loka-

lisoiva funktio perustuvat oleellisesti ”ihmisen tapaan toisaalta hahmottaa itsensä 

henkisenä ja ruumiillisena ihmisenä ja toisaalta hahmottaa itsensä lokaalisessa 

suhteessa ympärillä olevaan maailmaan”, joten hän näkee funktiot mahdollisesti 

toisensa poissulkeviksi yhden nimen kohdalla (mp.). Itse en pidä mahdottomana 

kummankin funktion täyttymistä saman nimen kohdalla, koska katson, että nimel-

lä voi olla lokalisoiva funktio esimerkiksi ryhmänimenä, vaikka se muistuttaisikin 
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henkilönnimeä. Tällaista nimeä voidaan käsittääkseni inhimillistää ja persoonallis-

taa. 

Koska neuvottelutilojen nimet pitkälti saavat lokalisoivan funktion, on myös 

luonnollista, että niillä on harvoin individualisoiva funktio. Sen toteutumisesta on 

siksi aineistoni kohdalla hyvin vähän tietoa – erityisesti tutkimusmetodologisista 

valinnoista johtuen. Funktion toteutumista käytännössä olisi pitänyt tutkia sosiaa-

lisessa ympäristössä nimenkäyttötilanteita tarkkaillen. Varsinaista kielenkäyttöä 

en aktiivisesti kuitenkaan nimestettäessä kysellyt tai tallentanut. Elottoman arte-

faktin yhdistämisestä nimikaimansa ominaisuuksiin on kuitenkin muutama esi-

merkki kirjallisuuden hahmojen ja siten ainakin kuvitteellisesti elävien tarkoittei-

den kohdalla. Seitsemän veljeksen mukaan nimetyt Juhani ja Tuomas (nykyiseltä 

nimeltään Emerald) yhdistyvät informantin (PK) kielenkäytössä esikuviinsa ky-

seisten henkilöhahmojen persoonan ja ominaisuuksien mutta myös intertekstuaali-

sen viittauksen kautta (ks. 3.1, Kirjallisuuden nimet ja Jenny). Ei ole siis mitään 

syytä epäillä, etteikö samankaltaista käyttöä voisi olla myös muiden nimien koh-

dalla, joiden taustalla on henkilöhahmon tai luonnollisen henkilön nimi. Mahdol-

lista on myös, että esimerkiksi nimellä Futura pyritään luomaan assosiaatio henki-

lönnimistä, koska a-loppuinen nimi assosioituu helposti naisen nimeen, ja ilmiö 

on yleinen esimerkiksi yritysnimissä (Sjöblom 2006: 242). Joka tapauksessa ai-

neistoni nimissä individualisoiva funktio on hyvin marginaalinen ilmiö.  

 

 

5 Päätäntä 

 

Olen pyrkinyt tässä tutkielmassa synkronisen tilanteen kuvaamiseen ja siten nimi-

en vaalimiseen ja tallentamiseen. Työni luo yleiskuvan rajatun alueen nimistöstä 

ja myös rajatun yhteisön tavasta nimetä neuvottelutiloja. Nimeämistavat eivät 

välttämättä ole samoja kuin muissa yhteisöissä, mutta niiden kautta on mahdollis-

ta tarkastella inhimillistä ympäristön hahmottamista: tilat on nimetty, vaikka ne 

olisi voitu erottaa toisistaan esimerkiksi tolppakoodein, jotka olisivat myös ilmais-

seet sijainnin. Nimiä käsiteltäessä on tullut esille esimerkiksi, että nimiteemat ovat 

produktiivisia, kuten tuulien ja tieteen suurhenkilöiden mukaan annetuissa nimissä 

(ks. 3.1, Muistonimet ja Tuulet). Nimistöntutkimuksellisesti työni olennaisin osa 
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lienee lokalisoivan funktion käsittely käytännöllisyyden ja informatiivisen funkti-

on yhteydessä (ks. luku 4.5). 

Aineistoa tarkasteltaessa on huomioitava kieliyhteisön arvot ja erikoispiir-

teet. Esimerkiksi nimien houkuttelevuutta käsiteltäessä on pantava merkille teh-

taan tavoitteet ja siten arvostus infrastruktuuria kohtaan. Yhteisön erikoispiirteistä 

mainittakoon myös, että olen ottanut huomioon insinööripiireissä ilmentyvän 

huumorin, joka käsiteltävässä aineistossa ilmenee leikittelevänä knoppihuumorina 

monimerkityksisyyksin. Tätä yhteisön ulkopuolisille mahdollisesti vierasta huu-

morin lajia selittää käsittääkseni insinööritieteille olennaisen matematiikan yksise-

litteisyys, minkä takia monimerkityksisyyttä pidetään humoristisena. 

Aineiston ja tutkimuksen yleispiirteet tulevat hyvin esille vastaamalla seu-

raavaksi esittämiini kysymyksiin: Millainen on prototyyppinen neuvottelutilan 

nimi aineiston ja analyysin perusteella? Onko neuvottelutilan nimi paikannimi? 

Onko aineiston nimillä merkitys? Näiden kysymysten käsittelyn jälkeen pohdin 

lopuksi, mihin tämän tutkimuksen perusteella voisi mahdollisesti edetä. 

 

Millainen on prototyyppinen neuvottelutilan nimi aineiston ja analyysin perus-

teella? 

Neuvottelutilan nimet ovat pääosin yksiosaisia, koska aineiston 178 nimestä vain 

seitsemästä on erotettavissa nimenosa. Nimillä ei siten ole myöskään paikan lajia 

ilmaisevaa osaa, ellei esimerkiksi nimen Puhelinkoppi jälkiosaa tulkita merkitse-

mään paikan lajia eli ’pientä huonetta’. Nimet muodostavat pääosin temaattisia 

ryhmiä, joihin tavallisesti kuuluu useita nimiä. Jopa suurin osa nimettyä entiteettiä 

jotenkin kuvaavista nimistä kuuluu temaattiseen ryhmään tai ainakin muodostaa 

nimiparin. Suurimpien temaattisten ryhmien taustalla ovat englanninkieliseen inf-

rastruktuuriin kuuluvat artefaktien nimitykset (42 nimeä) sekä taivaankappaleiden 

nimet ja nimitykset (34 nimeä). Myös muistonimet ja kirjallisuuden nimet ovat 

hyvin edustettuina. Yleisesti ottaen luonto on ollut erittäin suosittu nimien esiku-

vissa, koska siihen ensisijaisesti fokusoituvia nimiä on 74 tai 75 nimen Aura tul-

kinnanvaraisuuden takia. Nimien ensisijaisista esikuvista on propreja hieman yli 

kolmasosa, joten ei-propriset eli pääosin appellatiiviset esikuvat ovat enemmistös-

sä, vaikka suhde on aiemmin ollut tasaisempi (ks. 4.3). Aineiston nimet jakautuvat 

erittäin tasaisesti kielellisen taustansa perusteella kansainvälisiin, englanninkieli-

siin ja Suomen kansalliskielisiin eli suomeen ja ruotsiin pohjautuviin. Kansainvä-
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lisiksi taustaltaan määriteltyjä on 60 nimeä, kun taas muihin mainittuihin ryhmiin 

kuuluu kumpaiseenkin 58 nimeä. 

Aineiston nimillä on monenlaisia funktioita: kaikilla niillä on luonnollisesti 

tekstuaalinen funktio, mutta suurin osa on myös informatiivisia. Informatiivisuus 

näkyy erityisesti ryhmänimien ja lokalisoivan funktion kautta, koska vain 15 ni-

meä ei saa selvää lokalisoivaa funktiota edustamansa temaattisen ryhmän kautta. 

Näistäkin nimistä suurin osa kuvaa jotenkin tilaa tai sen käyttöä, joten ne ovat 

siten informatiivisia. Tilaan itseensä viittaavia nimiä on tulkinnasta riippuen noin 

joka kymmenes. Vain aineiston ainoa mahdollisesti opaakiksi tulkittava nimi Scot 

ei tulkintani mukaan saa informatiivista funktioita, mutta myös esimerkiksi Auran 

ja Futuran informatiivisuus on kyseenalainen. Houkuttelevuuden ja käytännölli-

syyden funktiota on ollut hyvin vaikea määritellä, koska funktion toteutuminen on 

vahvasti kielenkäyttäjäkohtainen. Katson kuitenkin, että pääosa nimistä on luoki-

teltava sekä houkutteleviksi että käytännöllisiksi, mutta jotkin nimet saattavat olla 

houkuttelevampia ja käytännöllisempiä kuin muut tulkitsijasta riippuen. Aineis-

tosta näkyy vahvasti integroiva funktio jo nimien keskinäisten temaattisten yhte-

yksien takia. Lähes kaikki nimet ovat jollain tavalla integroivia, koska esimerkiksi 

nimen kielen tai symbolisen merkityksen kautta voidaan integroitua niin kansain-

välisyyteen kuin paikallisuuteenkin. Useimmat nimet myös kertovat jotain tehtaan 

toiminnasta tai historiasta. Vain individualisoivasta funktiosta ei aineistossa ole 

juuri merkkejä. 

 

Onko neuvottelutilan nimi paikannimi? 

Varsin yksiselitteisesti voidaan todeta, että koko aineisto koostuu nimistä. Kun 

proprinen ilmaus annetaan neuvottelutilan nimeksi, on myös ilmaus uusiokäyttöti-

lanteessa helppo tulkita propriksi, esimerkiksi Finlandia ja Eero. Määrittely on 

kuitenkin haastavaa, jos nimellä on appellatiivinen homonyymi. Kaikille aineiston 

nimille ei välttämättä ole annettu nimeä suoraan, vaan kyse saattaa olla entiteetistä 

käytetyn appellatiivisen ilmauksen propristumisesta (Kiviniemi 1975: 9). Tällaisia 

nimiä ovat aineistossa lähinnä sellaiset, joilla saattaa olla taustallaan esimerkiksi 

tilan aiempi tai nykyinen käyttö, kuten Puhelinkoppi, Lataamo, Komero ja He-

räämö. Myös muilla tilaa jotenkin kuvaavilla nimillä ja itse tiloilla on yhteyksiä 

appellatiivisen homonyymin semanttiseen merkitykseen. Tällä saattaa olla keskei-

nen asema nimen käytössä, vaikka nimeltä ei välttämättä vaadita kuvaavuutta 
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(Ainiala 1997: 20). Entiteettiä kuvaavia nimiäkään ei käytetä appellatiivisesti eli 

luokittelevasti: neuvottelutila ei esimerkiksi ole akvaario, vaan se on nimetty Ak-

vaarioksi, koska kyse on avotilasta. On joka tapauksessa olennaista tiedostaa kon-

tekstisidonnaisuus, koska yksikään aineiston nimistä ei kontekstitta herätä presup-

positiota, että kyseessä on juuri neuvottelutilan nimi. On siis oltava jonkinlaista 

tietoa nimen tarkoitteesta (Ainiala 1997: 21; ks. Kiviniemi 1975: 9–10).  

Mutta mihin nimikategoriaan aineiston nimet kuuluvat? Esitän tutkielmani 

alussa, että aineiston nimet ovat paikannimiä tai ainakin niillä on yhteisiä funktioi-

ta. Suurin osa aineiston nimistä kuuluu johonkin temaattiseen ryhmään samalla 

tavoin kuin monet toponyymit ja erityisesti kaavanimet (luku 3). Yhteys kaa-

vanimistön ja neuvotteluhuoneiden nimien kanssa on ilmeinen: temaattisen aihe-

piirin perusteella voidaan päätellä, missä päin nimetty entiteetti sijaitsee. Neuvot-

teluhuoneiden nimillä on siten havaittavissa paikannimille ominainen lokalisoiva 

funktio (4.5, Informatiivisuus). Myös se, että aineiston nimien individualisoivasta 

funktiosta ei ole varmaa näyttöä, viittaa samankaltaiseen käyttöön toponyymien 

kanssa, koska paikan personifioiminen nimen avulla on vähintäänkin harvinaista 

(4.5, Individualisoivuus).  

Paikannimen määritteleminen on kuitenkin haastavaa, koska jo pelkästään 

käsitteen paikka määritteleminen on filosofisesti ongelmallista (Sjöblom 2006: 

48). Jo ilmauksen sanakirjamerkityksessä on kymmenen eri kohtaa (KS s.v. paik-

ka). Sanakirjamerkitysten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että aineiston koh-

dalla on kysymys ainakin paikan nimistä, koska nimettyjen entiteettien sijainti eli 

paikka voidaan ilmoittaa suhteellisen tarkasti erilaisin paikallistavin menetelmin, 

esimerkiksi neuvotteluhuonekartoin ja tolppakoodein. Jos ilmoitetaan neuvottelu-

tilan sijainti geodeettisin koordinaatein, paikka säilyy, vaikka nimi poistuisi käy-

töstä tai vaikkapa koko rakennus purettaisiin. Voihan yleisesti paikannimenä pi-

detty entiteettikin tuhoutua (ks. Sjöblom 2006: 48). Toisaalta paikan pysyminen 

paikallaan on suhteessa havainnoitsijaan: esimerkiksi planeettamme on jatkuvassa 

liikkeessä suhteessa toisiin taivaankappaleisiin, vaikka niiden sijaintia voidaan 

kuvata tähtikartoin (ks. mp.). Voidaanko laivalla sijaitseva tila määritellä paikaksi, 

vaikka se liikkuu suhteessa rannalla sijaitseviin tiloihin, mutta se pysyy paikallaan 

suhteessa toisiin saman laivan tiloihin? Onko paikallaan pysyvän rakennelman 

nimetty osa paremmin määriteltävissä paikaksi? Jos näin on, onko siirrettävässä 
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työmaakontissa sijaitseva tila sama paikka, vaikka se siirrettäisiin toiselle työ-

maalle?  

Määrittelyyn ei ole yhtä oikeaa vastausta. Lähtökohtia kategorioinnissa on 

siten haettava muualtakin kuin pelkästä sanakirjamerkityksestä ja tarkasta paikan-

tamisesta tai edes suhteellisesta sijainnista. Termiä paikannimi tulisikin pohtia 

sekä kielitieteen että yleiskielen ilmauksena. Yleiskielisen ilmauksen osalta tulisi 

tutkia kielenkäyttäjien käsityksiä sen käytöstä. Sellaista tutkimusta ei kuitenkaan 

käsittääkseni ole tehty. Intuitioni kuitenkin sanoo, että moni kielenkäyttäjä voisi 

pitää neuvottelutilan nimeä paikannimenä. Erityisen mielenkiintoista olisi joka 

tapauksessa selvittää, pitääkö oletukseni paikkansa. Onomastiikan kannalta neu-

votteluhuoneen nimen määritteleminen termillä toponyymi on kuitenkin vähintään 

perinteisen käsityksen vastaista. Tämä tuli esille Helsingin yliopistossa Terhi Ai-

nialan vetämässä nimistöntutkimuksen gradupiirissä 2015: vain muutama osanot-

taja oli sillä kannalla, että neuvottelutilan nimi voisi olla paikannimi.  

Sinänsä sanalla paikannimi ”tarkoitetaan ilmausta, joka yksilöi jonkin ’pai-

kan’, erottaa sen muista (varsinkin samanlajisista)” (Kiviniemi 1990: 44), joten 

jos neuvotteluhuone luokitellaan paikaksi, pitää mainittu määrittely myös niiden 

kohdalla paikkansa. Perinteisesti paikannimiksi ”on katsottu myös sellaiset ilma-

ukset, joilla on yksilöity artefakteja (esim. erilaisia rakennuksia ja rakennelmia)” 

(mts. 45). Määrittely ei siis sisällä varsinaisesti artefaktien osia, joista on kysymys 

neuvottelutilojen kohdalla. Oikeastaan asiaan ei käsittääkseni ole tutkimuskirjalli-

suudessa juuri otettu kantaa. Nimistöntutkimus onkin keskittynyt pitkään tutki-

maan paikannimiarkiston kokoelmia, joiden nimistössä korostuu artefaktienkin 

kohdalla maaseudun nimistö (mts. 169–170; Ainiala 2005: 11, 20).  

Perinteisesti ero onkin tehty vain antroponyymien ja toponyymien välille 

(Ainiala ym. 2008: 23). Vielä esimerkiksi 1990-lupulla toponyymin määrittelyssä 

oli olennaisinta erottaa paikannimet lähinnä appellatiiveista ja henkilönnimistä, 

vaikka ilmauksen funktiota pidettiin jo silloin tärkeänä (esim. Ainiala 1997: 15–

22). Vasta pitkälti tällä vuosituhannella on herätty siihen, että onomastiikan pitää 

ottaa huomioon myös nimistön muita osa-alueita kuin paikannimiä ja henkilönni-

miä (Ainiala ym. 2008: 24). Osittain tähän on vaikuttanut sosio-onomastisen tut-

kimuksen viriäminen 1990-luvulla (mts. 36; Ainiala & Pitkänen 2002: 236–239) 

ja Paula Sjöblomin (2006) kehittämä funktionaalis-semanttinen tarkastelumalli.  
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Nimiä on luokiteltu monella tavalla pyrkien mahdollisimman kattavaan esi-

tykseen, mutta yhtenä lähtökohtana voidaan pitää Paula Sjöblomin (2006: 39–50) 

luokittelumallia, jossa paikannimet eivät ole omana ryhmänään vaan jakautuvat 

luonto- ja kulttuurinimien alaluokkiin (ks. Ainiala ym. 2008: 23–28). Neuvottelu-

tilojen nimet kuuluvat mallin mukaan kulttuurinimiin, joihin kuuluu muitakin kuin 

paikannimiä, kuten organisaatioiden nimiä ja tuotenimiä (Sjöblom 2006: 49). Lä-

himpänä luokittelussa ovat rakennelmien nimet, kuten sillat, padot ja muistomer-

kit, mutta malli ei suoraan luokittele niiden osia (Ainiala ym. 2008: 27). Nimien 

kategorisessa erottelussa tuskin tullaan koskaan kaikkia tyydyttävään ja tyhjentä-

vään määritelmään, eikä sellainen lopulta palvele ketään (mts. 25). Kuitenkin on 

olennaista määritellä tutkimuskohteen suhde muuhun nimistöön, jotta voidaan 

ymmärtää se osana nimisysteemiä (mts. 26).  

Mikä sitten tukee sitä, että aineiston neuvotteluhuoneiden nimiä ei pitäisi 

kutsua termillä toponyymi, vaikka niillä on esimerkiksi paikannimille ominainen 

lokalisoiva funktio? Neuvotteluhuoneiden nimet poikkeavat perinteisesti paikan-

nimiksi määriteltyjen nimien muodosta ja käytöstä. Toponyymit muodostuvat 

tavallisista kielen elementeistä, mutta ne usein sisältävät vain niissä esiintyvän 

erityispiirteen, joten suomen kielessä toponyymeillä on harvoin appellatiivinen 

homonyymi (Kiviniemi 1976: 51–52). Käsitys kuitenkin perustuu pitkälti siihen, 

että nimistöntutkimuksessa on pääosin keskitytty paikannimistöön, joka helposti 

saa esimerkiksi maastoappellatiivin tai muun topografiasanan perusosakseen 

(esim. Kiviniemi 1975 ja 1990; Ainiala 1997). Aineistoni nimet ovat pääosin yk-

siosaisia, ja enemmistön ensisijaisena esikuvana on appellatiivi, mutta myös ensi-

sijaisesti proprin mukaan nimetyillä nimillä saattaa olla appellatiivinen homo-

nyymi. Käsittelemilläni nimillä ei kuitenkaan ole paikannimille tyypillistä paikan 

lajia ilmaisevaa osaa (ks. 4.2), mistä pääosin johtunee se, että suurella osalla ai-

neiston nimistä on appellatiivinen homonyymi. Joka tapauksessa paikan lajin il-

maisevan osan puuttuminen neuvottelutilojen nimistä vahvimmin erottaa ne ra-

kenteellisesti perinteisesti toponyymeiksi käsitetyistä ilmauksista. Tämä puoltaa 

vahvimmin sitä, että aineiston nimet eivät olisi paikannimiä. Toisaalta on huomi-

oitava, että myös perinteisesti paikannimiksi tulkittujen nimien joukossa on paljon 

nimiä, joissa ei ole paikan lajin ilmaisevaa osaa. 

Ei voida siis yksiselitteisesti tämän tutkimuksen perusteella sanoa, kuulu-

vatko neuvotteluhuoneiden nimet paikannimiin, koska niillä on niin yhteisiä kuin 
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erottaviakin piirteitä. Päädyn kuitenkin sille kannalle, että neuvotteluhuoneiden 

nimet ainakin kuuluvat nimikategorialtaan toponyymien ja niihin luokittumatto-

mien artefaktien nimien raja-alueelle. Joka tapauksessa kyseessä on rakennuksen 

eli siten artefaktin osasta, joka on erikseen nimetty ja jonka sijainti voidaan il-

maista suhteellisen tarkasti. Termi paikannimi kuvaa suhteellisen hyvin myös 

neuvottelutilojen nimiä, vaikka käsitys ei sovi perinteiseen tulkintaan ilmauksesta. 

Tutkielman alussa esittämäni hypoteesi siis vahvistuu vain osin: Neuvottelutilojen 

nimillä on samoja funktioita, kuin paikannimillä, kuten lokalisoiva funktio. Tut-

kimuksen tiedot eivät kuitenkaan täysin vahvista tai kumoa hypoteesia siitä, että 

neuvottelutilojen nimet olisivat paikannimiä. Keskustelua tieteellisen yhteisön 

kesken termin paikannimi käytöstä muidenkin rakennuksissa erikseen nimettyjen 

tilojen kohdalla kannattaa käydä, mutta myös tavallisten kielenkäyttäjien käsitys-

ten tutkimus olisi arvokasta, esimerkiksi kyselytutkimuksin. 

 

Onko aineiston nimillä merkitys? 

Paula Sjöblom (2006: 55–59) on pohtinut, onko nimellä muodon ja tarkoitteen 

lisäksi merkitys. Hän perustaa näkemyksensä nimien merkityksellisyydestä kieli-

tieteestä tuttuun kolmiomalliin, jonka mukaan ”kielellinen merkki on yksikkö, 

joka samanaikaisesti sisältää foneemeista ja grafeemeista koostuvan ilmauksen, 

mentaalisen sisällön eli merkityksen sekä kielenulkoisen vastineen, referentin”, 

joten myös nimi kielellisenä muotona ”on aina tavalla tai toisella merkitykselli-

nen” (mts. 55). Vaikka nimien merkitys on erilainen kuin appellatiivisten ilmaus-

ten, ovat ne kuitenkin aitoja kielellisiä merkkejä ja siten sisältävät merkityksen 

(mts. 56). Nimet eivät siis ole välttämättä merkityksettömiä leimoja, koska lähes 

kaikkien aineistoni nimien taustalta on löydettävissä informaatiota.  

Nimet itsessään voidaan luokitella leimoiksi, kuten useimmat sanat kielen 

arbitraarisuuden vuoksi, mutta nimet eivät ole täysin merkityksettömiä. Eihän 

kielenkäyttäjä tiedä appellatiivinkaan merkitystä, jos hän ei tunne sen referenttiä 

(Sjöblom 2006: 56). Nimi toimii nimenä, vaikka se olisi merkitykseltään hämärä 

eli opaakki, mutta usein nimet on muodostettu tunnistettavista kielen elementeistä, 

joilla on merkitys (mp.). Tällainen merkitys voi esimerkiksi kuvata tilaa itseään, 

esimerkiksi nimessä Container (ks. 3.3, Muoto). Toisaalta useimmilla aineiston 

nimillä on yhteys toisiinsa ja sijaintiinsa temaattisten ryhmien kautta. Samanlai-

nen kommunikatiivinen merkitys on esimerkiksi katujen aihepiirinimillä (ks. 
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Sjöblom 2006: 59). Nimen viittaussuhde tarkoitteeseensa eli denotaatio on siis 

merkityksellinen, vaikka tarkoitetta ei hyväksyttäisi nimen merkitykseksi (ks. mts. 

55; Ainiala ym. 2008: 34).  

Vaikka nimien merkitykseksi ei hyväksyttäisi taustalla olevia merkityksiä 

tai tarkoitetta, on niiden kautta mahdollista saada paljon tietoa. Tästä kertoo jo 

sekin, että lähes kaikille aineiston nimille on tavalla tai toisella löydettävissä in-

formatiivinen funktio. Nimet eivät siis välttämättä ole täysin merkityksettömiä 

leimoja, vaan ainakin niiden taustalla on useimmiten merkityksiä. Toisaalta 

opaakkikin nimi saattaa saada funktion: vaikka Scot on nimeämisperusteeltaan 

hämärä, voi se hyvin toimia esimerkiksi houkuttelevuuden funktiossa – muun 

muassa nimen taustan arvuuttelun mielenkiintoisuuden tai äänneasunsa miellyttä-

vyyden kautta. Mainituin perustein aineiston nimet nykytutkimuksen mukaan ovat 

merkityksellisiä (ks. Sjöblom 2006b; Ainiala ym. 2008: 33), koska esimerkiksi 

kognitiivisessa kuvauksessa merkityksellä on keskeinen asema: ”kielen tehtävänä 

on tuottaa merkityksiä, joilla toisaalta on aina jokin funktio” ja kielen ”yksiköt 

muodostavat mielessämme merkitysten verkoston, jossa niiden merkitykset kyt-

keytyvät toisiinsa” (Ainiala ym. 2008: 36–37). 

Miten sitten näen nimien merkityksen? Yksinkertaistaen nimillä täytyy olla 

merkityksiä, koska ne muodostavat merkitysverkostoja monenlaisten merkitysyh-

teyksien ja assosiaatioiden kautta. Kaikki aineiston nimet herättävät konnotaatioi-

ta, jotka voidaan onomastiikassa ”määritellä nimeen liittyviksi tietosisällöiksi, 

mielikuviksi tai assosiaatioiksi”, vaikka ”assosiaatiot voivat olla kielenpuhujille 

yhteisiä tai täysin subjektiivisia” (Ainiala ym. 2008: 34–35). Käsitykseni mukaan 

nimen merkitys on se, mitä kielellinen ilmaus kertoo referentistä, ja nimellä on 

merkitys, jos sillä on funktio. Hyvin merkityksellistä voi olla sekin, mitä ei nimen 

kautta voida päätellä. Nimien merkityksellisyys vain vaihtelee vahvasti esimer-

kiksi erilaisten funktioiden kautta, mutta se on aina myös jollain tavalla myös kie-

lenkäyttäjäkohtainen erilaisten assosiatiivisten tulkintojen takia.  

Kaikilla aineiston nimillä on siis tavalla tai toisella merkitys, joka voi näkyä 

niin käsitteellisenä, leksikaalisena kuin kuvailevanakin (ks. Sjöblom 2006: 57). 

Lähes kaikki aineiston nimet on luokiteltavissa siirrynnäisiksi, joiden mukana 

tulee väistämättä primaarin ilmauksen merkityksiä. Vaikka nykytutkimus katsoo-

kin nimet merkityksellisiksi, lienee termin merkitys merkitys filosofinen kysymys, 
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johon tuskin saadaan täysin kaikkia tyydyttävää määritelmää nimien osalta – saati 

sitten yleisellä tasolla (ks. Ainiala ym. 2008: 38–39). 

 

Lopuksi 

Tutkielman alussa esittämäni hypoteesit eivät kumoutuneet, mutta vahvistuivat 

vain osin. Aineisto jakautuu tasaisesti kansainvälisiin, englanninkielisiin ja suo-

malaisiin nimiin. Käsittelemilläni nimillä on samoja funktioita kuin paikannimillä, 

mutta paikannimiksi niitä ei voi yksiselitteisesti luokitella, vaikka en pidä sitä 

mahdottomana. Neuvotteluhuoneiden nimikategorista luokittelua tulisi siis vielä 

selvittää tarkemmin. 

Mihin muuhun mahdollisesti voisi tästä tutkielmasta edetä? ABB:n Pitäjän-

mäen kampuksen neuvotteluhuoneiden nimet edustavat vain yhden yrityksen ta-

poja nimetä neuvottelutiloja, joten laajemman tutkimustiedon perusteella olisi 

mielenkiintoista verrata tämän työn aineiston piirteitä toisten kieliyhteisöjen ni-

meämien tilojen nimien piirteisiin. Neuvottelutilojen nimistä tutkimusta olisi siis 

hyvä laajentaa myös muihin rakennusten osien nimiin ja muiden kielenkäyttäjäyh-

teisöjen nimeämiin kohteisiin. Toisaalta olisi mielenkiintoista tarkastella koko 

tehdasalueen nimistöä kokonaisuutena, mutta aineistoa voisi hyödyntää myös dia-

kronisesti: tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston vertaaminen esimerkiksi vuosi-

kymmentä myöhemmin kerättyyn aineistoon saattaisi olla hedelmällinen keino 

tarkastella yritysmaailman nimeämistapojen ja yleisesti arvojen muuttumista. 

Tutkimuksessa ilmeni muun muassa, että nimiä tulisi tutkia laajemmassa 

kontekstissa, niin kirjallisessa kuin suullisessakin. Esimerkiksi pienenä yksityis-

kohtana olisi mielenkiintoista selvittää, käytetäänkö Akvaario-nimien yhteydessä 

käytettyjä roomalaisia numeroita järjestyslukuina vai mahdollisesti lukusanojen 

substantiivimuodosteina. Myös individualisoivan funktion tutkiminen vaatisi lisä-

selvityksiä, koska mitään aivan varmaa osoitusta ei neuvottelutilojen individuali-

soivasta funktiosta aineistoni ja tutkimukseni kautta voi saada. Yleensä ottaen 

voisi selvittää, personifioidaanko paikkoja tai rakennelmien osia erisnimen kautta, 

jos nimellä on myös jollain tavalla lokalisoiva funktio. Tämä lienee kuitenkin 

haastavaa, koska ilmiö on Paula Sjöblomin (2006: 240) mukaan vähintäänkin har-

vinainen. Oleellista olisi myös tutkia nimien käyttöä ja käyttäytymistä niin raken-

teellisesti kuin semanttisestikin aidoissa sosiaalisissa tilanteissa esimerkiksi tal-

lennettujen haastatteluiden kautta. 
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Joka tapauksessa toivon, että tutkimuksestani ja kuvaamistani nimistä on 

hyötyä tulevalle tutkimukselle. Jos tämä työ innostaa tutkimaan tarkemmin neu-

vottelutilojen nimiä ja yleensä rakennusten osien nimiä tai vaikkapa aiemmin tut-

kimattomia nimikategorioita, se on ylittänyt tavoitteensa. Päätavoitteeseeni olen 

kuitenkin päässyt, koska olen voinut tällä työllä tallentaa vähän tutkittua nimistöä, 

joka saattaa olla myöhemmin hyödyksi niin kielitieteellisessä kuin teollisuushisto-

riallisessa tutkimuksessa. 
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LIITE 3. Kuvia tehdasalueesta 15.8.2016 (Kuvat: Mika Österbacka). 

 

Konetehtaan etufasadi. Kuvassa näkyvät tornit ovat vasemmalta oikealle A–C, ja 
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E-tehtas. Toimisto-osa pääportilta kuvattuna. 
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Tellus. Oikealla puiden takana on Valimon asema. 
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Einstein KT 

Electron TE 

Elevator ET 

Emerald KT 

Epimetheus TE 

Escalator ET 

Excitation KT 

Extruder ET 

Factory ET 

Fan ET 

Faraday KT 

Finlandia KT 

Forum TE 

Fotoni TE 

Foundry ET 

Futura KT 

Garage ET 

Gas KT 

Gear ET 

Gottfrid I KT 

Gottfrid II KT 

Gottfrid III KT 

Gottfrid IV KT 

Gottfrid V KT 

Grinder ET 

Harbor ET 

Helios TE 

Henry KT 

Hermes TE 

Heräämö KT 

Himalia TE 

Hiomo KT 

Horisontti H30 

Ihaniemi KT 

Indian Ocean ET 

Janus TE 

Jenny KT 

Joule KT 

Juhani KT 

Jupiter TE 

Jättämä KT 

Kajastus H30 

Kajuutta KT 

Kippi KT 

Koivu KT 

Komeetta TE 

Komero TE 

Lataamo ET 

Lauri KT 

Lehmus KT 

Mars TE 

Maxi KT 

MAXI TE 

Maxwell KT 

Mediterranean Sea ET 

Mercurius TE 

Merenkurkku ET 

Meteori TE 

Mine ET 

Mini KT 

Miranda TE 

Mistral KT 

Mixer ET 

Motor ET 

Multi TE 

Nano TE 

Nemo ET 

Neptunus TE 

Neutron TE 

Newton KT 

Nimbus KT 

Oberon TE 

Opal KT 
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Pacific ET 

Paja KT 

Pandora TE 

Pearl KT 

Perämeri ET 

PF-Akvaario KT 

Phobos TE 

PI-Akvaario KT 

Pilvi H30 

Pinja KT 

Plant ET 

PLC ET 

Pluto TE 

Poppeli KT 

Potier KT 

Printery ET 

Prometheus TE 

Puhelinkoppi H30 

Puhuri H30 

Pump ET 

Puuska H30 

Quartz KT 

Refinery ET 

Rhea TE 

Rig ET 

Saarni KT 

Sarastus H30 

Saturnus TE 

Sawmill ET 

Scot KT 

Setri KT 

Ship ET 

Simeoni KT 

Single TE 

Sirocco KT 

Sirppi H30 

Slipring KT 

Sole TE 

Spindle ET 

Station ET 

Stella Polaris TE 

Strömberg KT 

Sypressi KT 

Tahko KT 

Telesto TE 

Terra TE 

Terraario KT 

Tesla KT 

Thebe TE 

Timo KT 

Titan TE 

Topaz KT 

Tornado KT 

Truck ET 

Tähti TE 

Täysikuu H30 

Uranus TE 

Vaahtera KT 

Valimo KT 

Valssi KT 

Warehouse ET 

Venla KT 

Venus TE 

Verne ET 

Viima KT 

Winch ET 

Winder ET 

Vire H30 

Vitriini KT 

Zircon KT 
 


