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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen aineistona ovat paikannimet, joihin sisältyy leksikaalinen elementti ukko
yleisimmin nominatiivi- tai genetiivimuotoisena määriteosana. Tutkimuksessa selvite-
tään, millaisia ovat paikat, joihin näillä nimillä on viitattu. Paikkoja kuvataan karttojen ja 
paikkatietoaineistojen avulla. Erityisen huomion kohteena on paikkojen korkeustaso sekä 
niiden yhteys vesistöihin. Lisäksi pohditaan nimien taustaa eli nimeämisperusteita pai-
kannimikokoelmiin tallennetun perimätiedon avulla. 

Keskeisimmistä aineistoon kuuluvista nimityypeistä on laadittu levikkikartat, joiden 
nimiaineisto on poimittu Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston paikannimikokoel-
masta Nimisampo-palvelun avulla. Tutkimukseen sisältyy myös karttoja, joissa aineisto-
lähteinä on käytetty Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineistoa. Digitaalisista paikka-
tietoaineistoista tärkeimmät ovat Kotimaisten kielten keskuksen SMS murrealueet -ai-
neisto, Museoviraston Muinaisjäännösrekisteri, Geologian tutkimuskeskuksen Muinais-
rantojen havainnot -aineisto, Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaan sisältyvä kor-
keuskäyriä kuvaava aineisto sekä Suomen ympäristökeskuksen Ranta10 -aineisto.

Ukko-elementin sisältävien nimien levikki on itäinen ja painottuu Savoon sekä Etelä-
Karjalaan. Yleisimmät nimityypit ovat Ukonniemi, Ukonsuo ja Ukonlampi. Myös maan-
kohoumiin ja muihin pinnanmuotoihin liittyviä nimiä on annettu runsaasti. 

Tutkimuksessa Ukonvuoriksi nimettyjen paikkojen topografiset piirteet on kuvattu 
tarkastelemalla nimettyjen paikkojen korkeustasoa sekä niiden yhteyttä vesistöihin. Ha-
vaintona oli, että vesistöalueeseen rajautuvia Ukonvuori-nimisiä kohteita oli niukasti 
enemmän kuin niitä, jotka eivät rajautuneet vesistöön. 

Nimiarkistoon tallennetussa perimätiedossa painottuvat toisaalta nimeämisselitykset, 
joissa paikannimen elementti ukko viittaa vanhaan mieheen tai sukulaiseen, ja toisaalta 
selitykset, joissa viitataan ukkoseen luonnonilmiönä. On tallennettu uskomuksia, joiden 
mukaan ukkonen on särkenyt kallion tai siirtolohkareen paikalla, jonka nimessä on ukko-
elementti. Aineistoon sisältyy nimiä, joiden kielellinen muoto viittaa edellä esitettyyn il-
miöön (Ukonsärkemä-, Ukonmurtama-tyyppiset nimet). Nimien taustalla voivat olla jää-
kauden tai muinaisten rantatasojen aikaansaamat jäljet: jyrkät kalliot, lohjenneet kiviloh-
kareet tai erikoiset kivimuodostelmat. 

Nimiarkiston perimätieto sisältää lisäksi mainintoja toisaalta metsäpaloista, mutta 
myös kaskenpoltosta. Ukonpalo- ja Ukonpolttama-tyyppiset nimet voivat yhdistyä joko 
kaskeamiseen tai ukkoseen luonnonilmiönä. Ukko-elementin sisältävät nimet muodosta-
vat jatkumon, jossa nimeämisperusteena voi olla olla yhtä hyvin käsitys Ukosta mytolo-
gisena voimana, ukkosesta luonnonilmiönä tai kaskeamista harjoittaneesta esi-isästä.

Avainsanat: paikannimet, nimistöntutkimus, onomastiikka, paikkatyyppi, nimien luokit-
telu, paikkatietoaineistot
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ABSTRACT 

The data of this thesis consists of place names that include the lexical element ukko as a 
nominative or genitive attribute. The study investigates the types of sites referred to by 
these names. The locations are described using maps and spatial data. Particular attention 
is paid to the elevation of the sites and their relationship to water. In addition, the back-
ground of the names, i.e. the basis for naming, is discussed with the help of traditional 
data stored in place name collections. 

Distribution maps have been prepared for the most important name types included in 
the material, and the place name data has been extracted from the Names Archive Col-
lection of the Institute for the Languages of Finland (Kotimaisten kielten keskus, KKK) 
by using the Namesampo workbench. The survey also includes maps using the place 
name data of the National Land Survey of Finland. Digital spatial data has been used to 
examine the distribution and other characteristics of place names, the most important of 
which are the SMS dialect areas (KKK), the National Board of Antiquities' register
(Muinaisjäännösrekisteri), the Ancient Shorelines Database of the Geological Survey of 
Finland, elevation data contained in the Topographic Database of the National Land Sur-
vey of Finland and the Ranta10 dataset of the Finnish Environment Institute.

The names containing the ukko element are spread throughout the east and focus on 
Savo and South Karelia. The three most common name types are Ukonniemi, Ukonsuo
and Ukonlampi. Names related to land elevations and forests are also numerous. In the 
study, the topographic features of the Ukonvuori sites are described by examining the 
elevation of the named sites and their connection to bodies of water. It was observed that 
there were a few more Ukonvuori sites bordering the lakes and watercourses than those 
not bordering on them.

The oral tradition of place names stored in the Names Archive emphasizes, on the one 
hand, explanations of the origin of the name in which the place name element ukko refers 
to an old man or grandfather, and on the other, references to thunder as a natural phenom-
enon. There are beliefs that thunder has broken a rock or boulder at a place whose name
is formed with the element ukko. The data contains names whose linguistic form refers to
the above phenomenon (Ukonsärkemä, Ukonmurtama-type names). The names may be 
based on traces of the Ice Age or the ancient shorelines: steep cliffs, chipped boulders or 
special rock formations. 

In addition, the archive collections include references to not only forest fires but also
to the slash and burn culture. Names such as Ukonpalo and Ukonpolttama (‘burned by an 
old man or a thunder’) can be associated with either the slash and burn culture or thunder 
as a natural phenomenon. Names containing the element ukko form a continuum in which 
the naming may be based as well on the concept of Thunder as a mythological force, a 
thunderous natural phenomenon or an ancestor who has engaged in the slash and burn 
culture.

Keywords: place names, name studies, onomastics, place type, classification of names, 
spatial data
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1. TUTKIMUSKYSYMYKSET, TEORIATAUSTA, 
MENETELMÄT JA AINEISTOT 

1.1.Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen aiheena ovat ukko-elementin sisältävien paikannimien nimeämisperusteet 

sekä paikat, joihin ukko-elementin sisältävillä nimillä on viitattu. Ukko-sana viittaa yleis-

kielessä useimmiten vanhaan mieheen, ja sana tunnetaan myös isoisän merkityksessä. 

Näin ollen luonnollisin selitys paikannimille, joiden osana sana esiintyy, olisi omistus, 

paikan käyttö tai hyödyntäminen. Ukon mukaan nimetyt paikat olisivat olleet ukkojen 

omistamia tai käyttämiä. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on toisinaan viitattu ukko-elementin sisältävien nimien 

mytologiseen taustaan. Esimerkiksi Castrénin (1852: 156) mukaan Ukon vakkojen vieton 

yhteydessä vietiin Ukolle pyhitetyille korkeille vuorille ja harjuille ruokatarpeita, ja

Castrén arveli joidenkin Ukonvaara-nimien liittyvän mainittuun perinteeseen. Myös 

Lönnrotin Suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa (1874–1880) on mainittu ukonvuori

palvonta- tai juhlapaikkana:”Bergshöjd för firandet af vårsåddshögtider till Ukkos ära.”

(Ks. myös Salmelainen 1852: 131; Siikala 2013: 400.) Harvan Suomalaisten muinaisus-

kossa (1948: 81–82) on mainittu Halikossa sijaitseva Ukonmäki-niminen paikka vanhana

helavalkean polttopaikkana. Ukonmäkien ja Ukonvaarojen ensimmäiseksi nimeämispe-

rusteeksi ei näin ollen tunnu tarjoutuvan omistus tai paikan hyödyntäminen esimerkiksi 

viljelykseen, vaan kirjallisuuden mukaan näissä paikannimissä esiintyvä ukko-ilmaus 

viittaa ennemminkin mytologiseen ukkoon kuin vanhaan mieheen.

Oma mielenkiintoni tähän tutkimusaiheeseen heräsi nähtyäni erään Ukonlammen ran-

nalla sijaitsevan huomattavan kokoisen kivenjärkäleen. Valtava siirtolohkare herätti ky-

symyksen siitä, onko paikannimellä ja maisemaa hallitsevalla kivellä yhteyttä toisiinsa.

Ukko-elementin sisältäviin paikannimiin, etenkin Ukonkiviin, liittyvä perimätieto (NA) 

sisältää jonkin verran viitteitä siitä, että paikannimellä ja maaston ominaispiirteillä saat-

taisi olla paikannimiä selittävä yhteys. Yhteyden perustana olisi ukko-sanan merkitys ’uk-
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konen, ukonilma’ ja tähän liittyvät vanhakantaiset uskomukset Ukosta myyttisenä hah-

mona ja jumaluutena, joka on voimallaan särkenyt kallioita ja heitellyt siirtolohkareita 

paikoilleen. 

Paikannimistön tutkimuksessa kohteena ovat nimet, mutta paikannimen tulkinnassa 

tarvitaan tietoa myös nimettyjen paikkojen ominaisuuksista. Tutkimukseni alkuasetel-

mana oli kiinnostus maaston ominaispiirteiden ja paikannimen väliseen yhteyteen, ja

tämä näkökulma on säilynyt tutkimustyössäni keskeisenä. Tässä tutkimuksessa aineisto 

koostuu ukko-elementin sisältävistä paikannimistä, mutta tutkimuksen kohteena ovat 

väistämättä myös nimien tarkoittamat paikat. 

Keskeiset tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Minkälaisia ovat paikat, joiden nimessä esiintyy leksikaalinen elementti ukko?

Selvitän ukko-paikkojen ominaisia topografisia piirteitä ja pohdin niiden osuutta 

nimeämisperusteisiin. Tarkkailen erityisesti paikkojen korkeustasoa sekä niiden 

suhdetta vesistöihin. Kuvaan Ukko-paikkoja karttojen ja paikkatietoaineistojen 

avulla. Aineistosta tarkimmin käsitellään nimityyppi Ukonvuori.

2. Millaisia nimeämisperusteita ukko-elementin sisältävästä nimistöstä erottuu? 

Selvitän nimeämisperusteita saatavilla olevan aineiston (Nimiarkiston paikanni-

mikokoelmien ja lähdekirjallisuuden) kautta. Tässä yhteydessä pohdin myös sitä 

kulttuurista kontekstia, jossa nimet olisivat voineet syntyä.

Tutkimuskysymyksiin etsin vastauksia käymällä läpi sekä nimiin että niiden tarkoit-

tamiin paikkoihin liittyvää perimätietoa Nimiarkiston paikannimikokoelmien avulla sekä 

selvittämällä paikkoihin liittyvää taustatietoa kirjallisuuden avulla. Lisäksi selvitän paik-

koja yhdistäviä topografisia piirteitä sekä paikkojen topografiassa tapahtuneita muutoksia 

Maanmittauslaitoksen ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK:n) digitaalisten kartta- ja

paikkatietoaineistojen avulla, joista tärkeimmät ovat Maastotietokantaan sisältyvä Kor-

keuskäyrä-aineisto (Maanmittauslaitos) sekä Muinaisrantojen havainnot -aineisto 

(GTK).

Pohdin tausta-aineiston merkitystä paikannimen tulkinnassa ja nimeämisperusteiden 

selvittämisen tukena. Nimien ikäämistä voi pitää yhtenä paikannimien alkuperää selvit-

tävän tutkimuksen tavoitteista, mutta se osoittautuu usein hyvin haasteelliseksi, näin 
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myös tässä työssä, minkä johdosta en ole sisällyttänyt kysymystä varsinaisten tutkimus-

ongelmien joukkoon. Työlläni ei myöskään ole asutushistorian selvittämiseen liittyviä 

tavoitteita.

Tutkimus rakentuu seuraavasti: Luvussa 1 esittelen paikannimistön tutkimukseen liit-

tyvää teoreettista taustaa sekä viittaan maantieteellisten menetelmien sekä arkeologisen 

tutkimustiedon osuuteen paikannimistön tutkimuksessa yleensä sekä omassa tutkimuk-

sessani. Luvussa 2 selvitän ukko-sanan ja -käsitteen taustaa sekä aikaisempaa tutkimusta 

ukko-elementin sisältävistä paikannimistä. Varsinainen paikannimiaineiston käsittely al-

kaa luvussa 3. Luvun aluksi esitän yhteenvedon oman aineistoni ukko-elementin sisältä-

vän nimistön rakenteesta ja yleisimmistä nimityypeistä, joita käsittelen tarkemmin. Ni-

mityyppejä esittelevät alaluvut sisältävät kukin levikkikartan sekä koosteen asiakirjamer-

kinnöistä. Esittelen nimistä tallennettua perimätietoa sekä muuta taustatietoa esimerkiksi 

arkeologisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Luvun lopuksi esitän koosteen esille nous-

seista nimeämisperusteista sekä pohdin sitä kulttuurihistoriallista kontekstia, jossa ukko-

elementin sisältävä nimistö olisi voinut syntyä. Luvussa 4 käyn läpi ilmiötä, jossa nimetyn 

paikan ominaisuudet ovat muuttuneet niin paljon, että paikannimi ei enää kuvaa paikkaa. 

Näin voi olettaa käyneen esimerkiksi tapauksissa, joissa maastokohteen nimenä on vesis-

töihin viittaava nimi. Luvussa 5 esittelen tarkemmin Ukonvuoriksi nimetyt maastokohteet

vesistöalueittain. Vertaan lyhyesti äijä-elementin sisältävän luontonimistön levikkiä 

Ukko-nimistä koostuvaan vastaavaan aineistoon. Luvussa 6 esitän yhteenvedon tärkeim-

mistä tutkimustuloksista.

1.2. Tutkimuksen aineisto 

Aineistoni koostuu paikannimistä, joissa esiintyy elementti ukko- tai ukon-. Tutkimuk-

sessa on käytetty rinnakkain kahta aineistolähdettä: Maanmittauslaitoksen Paikannimet-

aineistoa (2015), johon usein viitataan myös nimellä Paikannimirekisteri (aineistojen ku-

vaukset ks. Nimistö, Maanmittauslaitos), sekä Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkis-

ton aineistokokoelmia (NA). Tutkimusaineistona on nykyisen Suomen alueella sijaitseva 

ukko-elementin sisältävä nimistö sekä lisäksi ukko-elementin sisältävät paikannimet, 

jotka sisältyvät luovutetun Karjalan, Vienan Karjalan, Itä-Karjalan, Inkerin, Vepsän sekä 

Ruotsin ja Norjan suomalaisalueiden paikannimikokoelmiin (NA).
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Paikannimistöntutkimuksen tärkeimpänä aineistona ovat olleet Kotimaisten kielten 

keskuksen Nimiarkiston paikannimikokoelmat. Paikannimikokoelmat on digitoitu, ja Di-

gitaalisen Nimiarkiston käyttöliittymä avautui joulukuussa 2017. Suurin osa tästä tutki-

muksesta oli tehty ennen kuin digitaalinen aineisto oli käytettävissä. Perimätiedon ko-

koamiseen käytin työn alkuvaiheessa alkuperäistä nimilippukokoelmaa, loppuvaiheessa 

digitaalisia kokoelmia. Lisäksi lokakuussa 2018 käyttöön tuli Nimisampo-työskentely-

alusta (”Nimistöntutkijan työpöytä”), joka toi lisää työkaluja Nimiarkiston nimistödatan 

käsittelyyn.

Nimisampo on monialaisena yhteistyönä paikannimistön tutkimukseen laadittu selain-

pohjainen sovellus, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tarkastella, hakea ja suo-

dattaa Nimiarkiston aineistoa (Nimisampo 2018; ks. myös Ikkala ym. 2018). Nimiarkis-

ton aineiston voi ladata *csv-muodossa omaan tutkimukseen Digitaalisen Nimiarkiston

käyttöliittymän kautta tai Nimisampo-alustan kautta, itse käytin Nimisampoa.

Tutkimukseeni sisältyy runsaasti paikannimien levikkiä esitteleviä karttoja, jotka olen

laatinut ArcGIS 10.2.1. -paikkatieto-ohjelmiston ArcMap-ohjelmalla. Osa levikkikar-

toista perustuu Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineistoon, osa Nimiarkiston aineis-

toon ja osassa ovat mukana molemmat aineistot. Karttojen yhteydessä on aina mainittu 

käytetty aineistolähde. Siihen, että levikkikarttojen aineistona ei ole käytetty koko ajan 

samaa aineistolähdettä, vaikutti olennaisesti se, että Nimiarkiston digitaalinen käyttöliit-

tymä tuli käyttöön vasta tutkimuksen loppuvaiheessa, jolloin osa levikkikartoista oli jo 

tehty toisen aineiston pohjalta. 

Ukko-elementin sisältävän nimistön kokonaismäärä riippuu käytettävästä aineistosta. 

Alkuperäinen aineisto käsitti Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineiston vuodelta 

2015. Siihen sisältyy Ukon-alkuisia nimiä 1228 kappaletta. Nominatiivimuodossa ukko-

elementti esiintyy paikannimen osana  harvemmin, aineistossa yhteensä 250 kertaa. Lu-

vussa ei ole mukana Ukkola-nimiä, mutta sen sijaan Ukkos-alkuiset nimet kuuluvat otok-

seen, samoin kuin nimet tyyppiä Iso-Ukko. Yhteensä Maanmittauslaitoksen aineistosta 

poimittujen, tutkimukseen sisältyvien ukko-elementillä muodostettujen nimien luku-

määrä on siis 1478 nimeä. Nimiarkiston aineistosta Nimisampo-käyttöliittymän avulla 

tehty haku antaa Ukon-alkuisten nimien lukumääräksi 3256 ja Ukko-alkuisten nimien lu-

kumääräksi 1992. Tässä aineistossa ukko-elementin sisältävien nimien lukumäärä nousee 

siis yhteensä yli viiteen tuhanteen. Nimiarkiston aineistossa samasta nimestä voi olla 
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useita merkintöjä, mutta Maanmittauslaitoksen aineistossa kukin nimi esiintyy yhden ker-

ran (Tietoja Nimiarkistosta).

Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineiston kokonaisnimimäärä on noin 800 000 ni-

meä (Nimistö, Maanmittauslaitos). Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston paikan-

nimikokoelmissa nimitietoja on jopa 3 miljoonaa, ja näistä Digitaalisen Nimiarkiston jul-

kistusvaiheessa mukana on ollut noin 2 miljoonaa (Tietoja Nimiarkistosta). Aikaisemmin 

oli arvioitu nimilippuja olevan noin 2,6 miljoonaa kappaletta (Ainiala, Saarelma & Sjöb-

lom 2008: 43). Maanmittauslaitoksen aineistoon sisältyy vähemmän nimiä kuin Nimiar-

kiston aineistoon, mutta toisaalta on huomattu, että se on joiltain osin arkistokokoelmia 

kattavampi, esimerkiksi vesistöalueiden, asutusten sekä Pohjois-Suomen luonnonpaikko-

jen osalta. Nimiarkiston aineistossa on enemmän pienten maastokohteiden nimiä. (Mallat 

2007: 15–16.) Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineistossa on puolestaan ominaisuuk-

sia, joita Nimiarkiston aineistoon ei sisälly, esimerkiksi tieto paikan korkeudesta. Lisäksi 

Maanmittauslaitoksen aineisto on toistaiseksi käyttökelpoisempi ja selkeämpi silloin, kun 

hakuja tehdään paikkatyypin mukaan. 

Ukko-elementin sisältävän nimistön osalta merkittävin ero näiden kahden aineistoläh-

teen välillä on kivi-perusosaisissa nimityypeissä Ukkokivi ja Ukonkivi. Toinen perusosa, 

jonka edustus on Nimiarkiston aineistossa suurempi kuin Maanmittauslaitoksen aineis-

tossa, on pelto.

Nimikokoelmissa säilytetyn perimätiedon tarjoama näkökulma nimiin on edelleen tär-

keä osa paikannimistön tutkimusta. Nimikokoelmiin on kirjattu perimätietoa nimen syn-

nystä, nimeämisperusteista ja informanttien käsityksiä nimen iästä; toisaalta myös ku-

vauksia paikan laadusta ja ominaispiirteistä. Tarkasteluni kohteena on ollut erityisesti se,

miten kokoelmissa tulevat esiin aikaisemmin tutkimuskirjallisuudessa esitetyt nimeämis-

perusteet. Perustuvatko nimet omistukseen tai paikalla tapahtuneeseen, esiintyykö ukko

paikannimen osana merkityksessä ’vanha mies’? Löytyykö tietoja siitä, että nimi perustuu 

erisnimiin Ukko tai Ukkonen? Onko nimiä pidetty ukkosen ’luonnonvoima’ motivoi-

mina? Tai liittyykö paikannimien selityksiin ukko-käsitteeseen liittyvää mytologista tai 

uskomuksellista ajattelua?

Lisäksi olen tarkkaillut nimetyn paikan topografiaan liittyviä ominaisuuksia, eli mai-

nintoja jyrkkyydestä, korkeuseroista, kallio- ja kivimuodostelmista, näköalasta ja tasala-
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kisuudesta, maaperän laadusta, kasvillisuudesta ja suhteesta vesistöihin tai muihin maas-

tokohtiin, esimerkiksi suoperäiseen maastoon, sekä mainintoja siitä, että nimen tarkoite 

on hävinnyt tai muuttunut. Olennaisia ovat myös nimetyn paikan käyttöön ja historiaan 

liittyvät tiedot, mikäli näitä löytyy: näitä voivat olla tiedot tervahaudoista, kaskeamisesta 

tai pyyntielinkeinojen harjoittamiseen liittyvä taustatieto. 

Taustatietoa olen kerännyt myös neljällä kenttäretkellä. Kohteina ovat olleet Ukon-

mäki ja Ukonlampi Mäntyharjulla (2018), kaksi Ukonvuorta Heinävedellä (2018), Ukon-

vuori, Ukonlampi ja Ukonsuo Lahdessa (2016) sekä Ukonniemi Imatralla (2017). Retkien 

tarkoituksena oli saada lisätietoa paikoista, joiden nimiin sisältyy ukko-elementti. Suun-

nistamisessa käytettiin apuna Maanmittauslaitoksen Karttapaikkaa ja Google Mapsia.

Paikoilla valokuvattiin, tarkkailtiin maastoa ja kasvillisuutta sekä tehtiin muistiinpanoja, 

mutta tarkempia paikannuksia tai mittauksia ei tehty. 

Ukko-elementin sisältävästä nimistöstä on vaikea puhua kokonaisuutena. Ukko-ele-

mentti esiintyy paikannimen alkuosana nominatiivi- tai genetiivimuotoisena. Se voi toi-

mia toista paikannimeä määrittävänä etuliitteenä merkityksessä ’suuri’ kuten kohoumien 

nimissä Ukko-Koli ja Ukko-Luosto. Koska ukko-lekseemillä on myös merkitys ’ukkonen’, 

tuntuvat aineistoon omalla tavallaan kuuluvan myös Ukkos-alkuiset nimet, usein myös 

Ukkosen-alkuiset, ja muutamia Ukkos- ja Ukkosen-alkuisia nimiesiintymiä tulee esiin 

myös tässä tutkimuksessa. Ukkola-talonnimityyppi on muodostunut ukko-lekseemistä ja 

yleisestä asutusnimijohtimesta -la, mutta nämä nimet on rajattu käsiteltävän aineiston ul-

kopuolelle. Viittaan aineiston nimiin yhteisesti Ukko-niminä tai ukko-elementin sisältä-

vinä niminä.

Käyttämässäni terminologiassa samaan nimityyppiin kuuluvat ukko-elementin sisäl-

tävät nimet, joilla on yhteinen perusosa: Ukonvuori, Ukkovuori, Ukonvuoret. Nimitän tätä 

nimityyppiä myös perusosatyypiksi. Nominatiivi- sekä genetiivialkuiset nimet (kuten 

Ukonvuori ja Ukkovuori) kuuluvat määrittelyssäni samaan perusosatyyppiin, mutta eri 

rakennetyyppiin. Ukkos-alkuiset nimet muodostavat oman nimityyppinsä, samoin Ukko-

sen-alkuiset nimet. 

Paikan sijaintiin viitatessa käytetään lähteessä mainittua kunnan- tai pitäjännimeä. 

Maanmittauslaitoksen aineistossa viitataan vuoden 2015 kuntiin, Nimiarkiston aineis-

toissa keruuhetken mukaiseen pitäjään tai kuntaan. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ai-
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neistoon kuuluvan Ukonhyppyrin sijaintina on Savonlinna, mutta Nimiarkistossa keruu-

pitäjäksi on mainittu Savonranta. Tekstissä ei erikseen mainita muutoksia pitäjien tai kun-

tien nimissä, kuten sitä, minä vuonna Savonranta on liitetty Savonlinnaan tai Sääminki 

lakannut kokonaan olemasta. Pitäjiksi on maassamme kutsuttu sekä kirkollisia seurakun-

tia (kirkkopitäjiä) että valtionhallinnollisia alueyksiköitä (hallinto- eli nimismiespitäjiä). 

Pitäjä-nimitys ei ole ollut virallisessa käytössä 1870-luvun jälkeen, mutta puhekielessä 

sitä on kuitenkin käytetty lähinnä maalaiskunnan synonyyminä. (Ainiala ym. 2008: 43–

44.) Arkeologiseen ja maantieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen viitatessa käytetään ai-

kaan viitatessa lähteen merkintätapaa, joita ovat esim. eKr. tai BC (before Christ, ennen 

ajanlaskun alkua).

Kielenainekset, siis myös nimet, on kielitieteellisessä kirjallisuudessa tapana kursi-

voida. Lähtökohtanani on periaate, että kun käsittelen paikannimeä nimenä tai nimiai-

neiston osana, nimi on kursivoitu. Kun paikan ominaisuuksia tai vaikkapa sijaintia kuva-

taan laajemmin muiden tieteenalojen näkökulmista, ei nimen kursivointi enää ole samalla 

tavalla perusteltua. Esimerkki tutkimustekstistä, jossa käsitellään sekä paikannimiä että 

niiden tarkoittamia paikkoja, on Rahkoselta (2013: 28): ”Ähtärinjärvi on geologisesti yksi 

Suomen mielenkiintoisimmista. Sen vedet ovat alun perin laskeneet Ähtävänjokea < *Ät-

sävä myöten Pohjanlahteen”. Sitaatissa käsitellään selvästi paikkoja, mutta niiden nimet 

on kursivoitu. Kursivoitu ilmaus Ähtärinjärvi on siis tulkittavissa ”Ähtärinjärvi-nimiseksi

vedenkokoumaksi”. Esimerkki osoittaa, että käytännössä rajanveto on hankalaa. Nimiar-

kiston aineisto on paikannimiaineisto, ja viitatessani tähän aineistoon käytän kursivointia 

laajasti. Viitatessani Ukonlampiin, Ukonkiviin tai Ukonvuoriin tarkoitan siis Ukonlampi-

nimisiä vedenkokoumia, Ukonkivi-nimisiä kiviä ja Ukonvuori-nimisiä kohoumia. Kursii-

via on käytetty myös silloin, kun tietty nimi esiintyy ensimmäisen kerran, mutta jatketta-

essa nimetyn paikan ominaisuuksien tai sijainnin kuvausta kursiivia ei enää toisteta. Aja-

tuksena on, että tutkimuksen painopiste siirtyy tällöin itse nimestä paikan ominaisuuksiin. 

Havainnollistan periaatetta otteella omasta tutkimustekstistäni. Kursivoidut Ukonvuori-

ilmaukset ovat tulkittavissa nimiaineiston osiksi, mutta kuvatessani Ukonvuoren sijaintia 

vesistöön nähden, fokuksessa on paikka. ”Toinen Kuopion Ukonvuorista sijaitsee Suvas-

vedellä kohdassa, jossa Heinäveden reittinä tunnettu vesiväylä alkaa. Tämä Ukonvuori 

suuntautuu laajalle järvenselälle, mutta piirre ei ole Ukonvuorille tyypillinen.” 
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Nimiarkiston kokoelmiin viitatessa viite esiintyy yleisesti muodossa NA ja vuosiluku, 

mutta kun tekstiin sisältyy lyhyitä viittauksia luettelonomaisesti, vuosilukua ei mainita 

eikä lyhennettä NA toisteta. Vuosiluku on mukana lisätietona keruuajankohdasta, mutta 

käytännössä nimitieto löytyy Nimiarkistosta hakusanana toimivan nimen sekä sijaintipi-

täjän mukaan.

Ukko-elementin sisältävien nimien vanhoja asiakirjaesiintymiä olen selvittänyt lä-

hinnä painettujen karttojen sekä digitaalisen kartta-aineiston avulla. Kartta-aineisto tuo 

jonkin verran lisätietoa siitä, mitkä nimityypit ovat kuuluneet Ukko-nimien vanhaan ker-

rostumaan. Yksittäisistä paikannimistä sen sijaan saattaa olla melko mahdotonta löytää 

vanhoja karttaesiintymiä. Tämä koskee etenkin kaukana vakiintuneesta asutuksesta si-

jainneita luontokohteita. Vaikka yksittäisen nimen seuraaminen karttojen avulla on haas-

teellista, Ukko-nimistöä kuitenkin esiintyy 1500–1600-luvun lähteistössä (Alanen 2004,

2008). 

1.3. Paikannimien tutkimus 

Tutkimukseni ukko-elementin sisältävistä paikannimistä edustaa nimistöntutkimusta. 

Käyn tässä luvussa läpi suomalaisen nimistöntutkimuksen keskeisimpiä linjoja sekä eri-

tyisesti paikannimistöntutkimuksessa käytettyä käsitteistöä oman tutkimusaineistoni 

ja -aiheeni kannalta oleellisin osin.

Nimistöntutkimus eli onomastiikka on suomalaisessa tutkimuksessa määritelty esi-

merkiksi seuraavasti: ”Nimistöntutkimus on kielentutkimusta, jonka tutkimuskohteena 

on kielen yksi kategoria, nimistö, ja pääasiallisena tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kie-

lestä ja erityisesti nimistöstä” (Mallat 2007: 23). Nimistöntutkimuksen tavoitteet voivat 

olla esimerkiksi etymologisia eli nimen alkuperää selvittäviä tai sosiolingvistisiä eli ni-

men käyttöön liittyviä. Tutkimusaineistona voivat olla paikannimien lisäksi esimerkiksi 

henkilönnimet, eläinten nimet tai kaupalliset nimet. Nimistöntutkimuksen kehitystä tie-

teenalana ja sen eri tutkimuslinjoja Suomessa on esitelty kootusti Ainialan, Saarelman ja 

Sjöblomin teoksessa Nimistöntutkimuksen perusteet (2008) sekä edellisen teoksen kan-

sainväliselle lukijakunnalle suunnatussa versiossa Names in Focus. An Introduction to 

Finnish Onomastics (2012). 



20

Tieteenalana nimistöntutkimus on nuori, se on syntynyt 1800-luvulla kielihistorian, 

historian ja arkeologian aputieteeksi. Nimistöntutkimus on kielitiedettä, mutta sen kyt-

kökset muihin tieteenaloihin ovat aina olleet vahvat. (Ainiala ym. 2008: 14–15.)

Suomalaista paikannimistöä käsitteleviä yleisteoksia ovat Nissilän Suomalaista ni-

mistöntutkimusta (1962) sekä Kiviniemen Perustietoa paikannimistä (1990). Suomalai-

nen paikannimikirja on etymologisen nimistöntutkimuksen tuloksia esittelevä laaja ko-

koomateos paikannimien taustoista (SPK). Esihistoriasta ja nimistöntutkimuksesta ovat 

kirjoittaneet esimerkiksi Häkkinen (1996: 167–180) ja Kiviniemi (1980). 

Paikannimen tarkoittamaa paikkaa kutsutaan nimistöntutkimuksessa nimen tarkoit-

teeksi. Tarkoite on ”se maastonkohta, jonka nimi identifioi, erottaa muista”. Paikannimen 

rakenneosia sanotaan määriteosaksi ja perusosaksi. Määriteosalla tarkoitetaan nimen al-

kuosaa, joka määrittää perusosaa, ja perusosalla nimen jälkimmäistä osaa, joka ”tarkoittaa 

itse paikkaa ja useimmiten ilmaisee sen lajin tai nimen”. (Kiviniemi, Pitkänen & Zilliacus

1974 s.v. tarkoite, määrite(osa), perusosa.)

Nimetyn paikan laji ilmaistaan yleensä erilaisilla paikkoja luokittelevilla sanoilla: 

”Useimmiten se paikkojen luokka, jota nimen tarkoite nimenantajien mielestä on edusta-

nut (paikan laji), on ilmaistu nimessäkin.” (Kiviniemi 1990: 44.) Paikannimistön tutki-

muksessa paikan laji -ilmauksella on siis viitattu nimen tarkoitteen laatuun tai lajiin.

Maanmittauslaitoksen luokittelussa samaa tarkoittava ilmaus on paikkatyyppi, ja käytän 

tätä termiä omassa tutkimuksessani. Tämä johtuu siitä, että tutkimukseni alkuvaiheessa 

käytössäni oli yksinomaan Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineisto, jonka luokitte-

lussa käytetään paikkatyyppi-sanaa, ja tuntui johdonmukaiselta käyttää samaa termiä, jota 

aineistolähteessä käytettiin.

Paikannimien luokittelun perustana on suomalaisessa tutkimusperinteessä käytetty 

usein Kiviniemen luokittelumallia, jossa paikkoja luokittelevat appellatiivit on jaettu kah-

deksaan pääryhmään, jotka jakautuvat 34 alaluokkaan (1990: 57–58). Maanmittauslai-

toksen aineiston luokittelussa pääryhmiä on yhdeksän ja viimeisen tason alakategorioita 

153 (Paikannimet-aineisto).

Perusosalla tarkoitetaan nimen osaa, siis kielellistä ilmausta, kun taas paikkatyypillä 

eli paikan lajilla viitataan itse paikkaan ja kuvataan sitä. Maanmittauslaitoksen luokitte-

lussa ja Kiviniemen luokittelussa on se käsitteellinen ero, että Maanmittauslaitoksen ai-
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neistossa lähtökohtana ovat paikan ominaisuudet (nimen tarkoitteen paikkatyyppi) ja Ki-

viniemen luokittelussa taas ne kielelliset ilmaukset, joilla paikkoja luokitellaan. Esimerk-

kinä vaikkapa Ukonkangas, joka Kiviniemen luokittelussa ilmaus sijoittuisi luokkaan 

”metsä(alue), metsikkö, metsäsaareke”, mutta Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineis-

tossa paikkatyyppinä voi olla kohouma, riippuen paikan ominaisuuksista.

Paikkojen luokittelulla on keskeinen asema nimisysteemien kuvauksen kannalta esi-

merkiksi siitä syystä, että erilajiset paikat nimetään aina enemmän tai vähemmän eri ta-

voin. Nimistä on tehty erilaisia tulkintoja sen mukaan, millaisiin paikkoihin nimet liitty-

vät. Lisäksi paikkojen lajijakauma vaikuttaa nimistön kokonaiskuvaan, mikä on otettava 

huomioon eri alueiden paikannimien vertailussa. (Kiviniemi 1990: 46–47.)

Päädyin aineiston esittelyssä edellä mainittujen luokittelumallien yhdistelmään, jota 

olen muokannut omaan aineistooni sopivaksi. Pääotsikointi perustuu sekä paikkatyyppien 

että paikannimistön luokitteluun. Esittelen omissa alaluvuissaan kohoumiin, metsä- ja

suoalueisiin, viljelyksiin ja asutukseen, vesistöihin ja vesistöjen osiin ja veteen rajautu-

viin paikkoihin liittyvää nimistöä. Alalukujen sisällä aineisto esitellään nimityypeittäin, 

eli siten, että saman perusosan sisältävät nimet käsitellään kokonaisuutena.

Kun lähekkäin sijaitsee useita paikkoja, joilla on saman määriteosan sisältävä nimi, 

puhutaan nimirypäästä. Tutkimuksessa on pyritty löytämään niin sanottu kantanimi. Kun 

samamääritteisiä nimiä sijaitsee useita lähekkäin, on ajateltu, että yksi nimistä on kanta-

nimi, johon muut nimet perustuvat, esimerkiksi nimet Veneoja ja Venevuori perustuvat 

kantanimeen Venelahti. (Kiviniemi ym. 1974 s.v. liitynnäinen.)

Toisinaan sama paikka tunnetaan kahdella tai useammalla eri nimellä. Nimiä kutsu-

taan rinnakkaisnimiksi (Kiviniemi ym. 1974). Rinnakkaisnimet voivat auttaa tulkitse-

maan varsinaista tutkimuksen kohteena olevaa nimeä tai nimityyppiä. Mallatin mukaan 

”nimiin sisältyvien sanojen kadonneet merkitykset voivat näkyä eriaikaisissa rinnakkais-

nimissä, siinä leksikaalisessa vaihtelussa, jossa nimenkäyttäjien nimi-ideat heijastuvat”. 

Rinnakkaisnimet antavat vihjeitä siitä, ”millaisia merkityksiä kielenpuhujat ovat erilaisiin 

leksikaalisiin elementteihin aiemmin liittäneet”. (Mallat 2007: 153.) Olen tästä samaa 

mieltä Mallatin kanssa. Rinnakkaisnimien tarkastelu tästä näkökulmasta voisi tuoda lisä-

tietoa silloin, kun nimen osa on nykykielessä hämärtynyt, mutta myös silloin, kun se on 

monitulkintainen.
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Rinnakkaisnimien lisäksi nimien tulkinnassa voi ottaa huomioon nimeä mahdollisesti 

selittävät lähipaikkojen nimet. Mallat on käyttänyt termiä lähinimi niistä nimistä, joiden 

tarkoite sijaitsee lähellä tutkimuksessa käsiteltyjen nimien tarkoittamia paikkoja (2007: 

164). Paikannimiä syntyy leksikaalisten elementtien pohjalta assosioimalla, kuten esi-

merkeissä Ämmänmäki ja Ukonmäki, Ämmä ja Äijä (kaksi kiveä), Isäntämäki ja Emäntä-

mäki (Nissilä 1962: 41). Mallatin mukaan uusia nimiä muodostetaan ”nimiin sisältyvien 

lekseemien semanttiseen oppositioon tai läheisyyteen perustuen”. Kun Akka-nimi ja 

Ukko-nimi esiintyvät lähipaikkojen niminä, nimenannon taustalla on toisen nimen herät-

tämä kontrastiivinen mielikuva, mutta kaikki lähinimet eivät kuitenkaan synny vastakoh-

taisuudesta vaan myös muista nimiin sisältyvien lekseemien herättämistä mielikuvista. 

Esimerkiksi naista merkitsevät elementit assosioituvat myös sukulaisuussuhteisiin ja 

muihin naisiin viittaaviin sanoihin. Lisäksi oman ryhmänsä muodostavat vielä mytologi-

set lähinimet. Esimerkiksi Akka- ja Ämmä-nimien läheisyydessä esiintyy sukulaisuuteen 

viittaavien nimien lisäksi erilaisiin uskomuksiin liittävissä olevia nimiä, kuten Pyhä-,

Hiisi-, Kirkko- ja Paha-alkuisia nimiä. (Mallat 2007: 165–170.)

Lähipaikkojen nimistön tarkkailu on mielenkiintoista, mutta sen arvo paikannimen 

tulkinnan apuvälineenä vaihtelee. Posion Ukonkaarteen vieressä on Noidanharju, Noi-

dansuo ja Noidanniemi. On mahdotonta sanoa, onko nimillä edes assosiatiivista yhteyttä. 

Mytologista aspektia hakeva löytää yhteyden, mutta yhtä hyvin Ukonkaarre olisi voinut 

olla vanhan miehen tai isoisän apajapaikka. Jos taas nimillä olisi ajallinen yhteys, millai-

nen se olisi? Olisiko Ukonkaarteen nimi vanhempi vai nuorempi kuin läheiset noita-ele-

mentin sisältävät nimet? 

Ylöjärvellä on kaksi Ukonmurronneva-nimistä paikkaa, mutta ei Ukonmurto-nimistä 

kohdetta. Toisen vieressä on Pirujenvuori-niminen pitkulainen kohouma. Paikka on to-

pografialtaan mielenkiintoinen ja herättää kysymyksen, mikä on Ukonmurronneva-nimen 

ja Pirujenvuori-nimen välinen suhde. Mikä on ollut Ukonmurron alkuperäinen tarkoite, 

onko se ollut juuri Pirujenvuori vai jokin muu lähistön maastonkohta? 

Toisinaan Ukko-paikkojen lähinimistössä esiintyy nimen määriteosia, joihin tuntuu 

sisältyvän jonkinlainen uskonnollinen merkityselementti. Lappeenrannassa Ukonmäen

jyrkänne on nimeltään Messianmäki, ja toisen Lappeenrannassa sijaitsevan Ukonmäen

lähellä on Sakastikallio. Mikkelissä Ukonvuori-nimistä järven rannalla sijaitsevaa ko-

houmaa vastapäätä sijaitsee Pakananiemi-niminen jyrkänteinen kapea niemi. 
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Rinnakkaisnimien ja lähipaikkojen nimien hyödyntäminen paikannimen tulkinnassa 

on tärkeä teoreettinen kysymys, jota sopivan aineiston kautta voisi pohtia enemmänkin 

kuin tässä tutkimuksessa on mahdollista. Viittaan omaan aineistooni liittyviin rinnakkais-

nimiin ja esiin nousseisiin lähipaikkojen nimiin siinä määrin kuin tutkimukseni kannalta 

on aiheellista. 

Paikannimien alkuperän selvittämistä on yleensä kutsuttu paikannimien etymolo-

giseksi tutkimukseksi tai paikannimien etymologioinniksi. Sana etymologia tarkoittaa 

”sanojen alkuperän tutkimusta ja sanan alkuperää” (Kielitoimiston sanakirja s.v. etymo-

logia). Ainialan ym. mukaan (2008: 61) paikannimien etymologinen tutkimus on ”nimien 

alkuperää selittävää tutkimusta”. Tutkimuksen lähtökohtana on ”tieto siitä, että ”kaikki 

perinnäisesti syntyneet paikannimet ovat alkuaan olleet täysin ymmärrettäviä kielellisiä

ilmauksia ja myös paikkaa jollakin tavoin kuvaavia”. Etymologisen tutkimuksen koh-

teena on nimen alkuperäinen merkityssisältö. Tutkimuksen kohteena ovat myös nimen 

kielelliset elementit ja niiden merkitykset sekä nimen alkuperäinen asu. Etymologisessa 

tutkimuksessa pyritään myös usein ikäämään nimi. (Ainiala ym. 2008: 114.) 

Paikannimien etymologiointiin liittyy myös nimien semantiikan eli merkityksen tut-

kiminen. Paikannimien semantiikan tutkimisessa pyritään ”selvittämään nimien 

asiatausta ja nimeämisperuste”. (Ainiala ym. 2008: 115.) Nimeämisperuste tarkoittaa 

asiaperustetta, jonka mukaan nimi on annettu (Ainiala ym. 2008: 37). Merkitykseltään 

läpinäkyvien paikannimien nimeämisperuste onnistutaan usein löytämään melko luotet-

tavasti, mutta osa nimistä on läpinäkymättömiä, tai leksikaalisesti ja/tai syntaktis-semant-

tisesti monitulkintaisia (Ainiala ym. 2008: 115). Paikannimistön etymologinen tutkimus 

voidaan käsittää eri tavoin, ja siihen on viitannut esimerkiksi Mallat (1997: 97–98), jonka 

mukaan paikannimien tulkintaan tai etymologiointiin kuuluvat sekä nimen leksikaalisten

elementtien etymologiointi että alkuperäisen nimeämisperusteen selvittäminen.

Oman aineistoni nimet ovat kauttaaltaan läpinäkyviä. Läpinäkyvän nimen ainekset 

voidaan nykyäänkin tunnistaa kielen sanoiksi (Ainiala ym. 2008: 33). Sen sijaan paikan-

nimen elementtinä ukko on leksikaalisesti monitulkintainen: sanalla on useita merkityk-

siä, jotka ovat nimen asiataustan kannalta mahdollisia. Kiviniemi on käyttänyt juuri ukko-

sanaa esimerkkinä leksikaalisesti monitulkintaisista nimistä: esimerkiksi nimessä Ukon-

niemi sana ukko voi hänen mukaansa viitata muun muassa ”isoisään, vanhaan mieheen 
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tai mytologiseen olentoon” (Kiviniemi 1990: 13). Samantyyppisiä – leksikaalisesti lä-

pinäkyviä, mutta asiataustaltaan hämäriä tai monitulkintaisia – ovat myös muun muassa

naisiin liittyvät paikannimet (Mallat 2007: 12).

Haluan täsmentää etymologisen nimistöntutkimuksen käsitettä sen vuoksi, että voisin 

sijoittaa oman tutkimukseni tutkimusperinteen kenttään. Nimeämisperusteiden selvittä-

minen ei alun perin kuulunut keskeisiin tutkimuskysymyksiini, vaikka minulta kysyttiin-

kin työn kestäessä, olenko jo saanut selville, miten ukko-elementin sisältävät nimet ovat 

syntyneet. Mitä pitemmälle tutkimus on edennyt, sitä hankalammaksi olen havainnut 

koko kysymyksen. On epäselvää, kuinka paljon Nimiarkiston kokoelmiin liittyvä peri-

mätieto lopultakaan selittää Ukko-nimistön alkuperää. Ukko-nimistössä keskeisiin vesis-

tönimiin liittyy hyvin niukasti perimätietoa. Kaskimaiden ja viljelysmaiden nimiä on se-

litetty enemmän, mutta varmalta vaikuttavaa nimeämisperusteisiin viittaavaa perimätie-

toa on vähän. 

Paikannimen nimeämisperusteiden selvittämiseen, ja etenkin niiden luokittelemiseen,

on käytetty syntaktis-semanttiseksi luokittelumalliksi kutsuttua menetelmää (ks. esim. Ai-

niala ym. 2012: 72–75). Menetelmässä paikannimi jaetaan osiin. Esimerkiksi nimessä 

Ukon/järvi paikannimen jälkimmäinen osa (perusosa) kuvaa paikkaa eli määrittää paikan

lajin, ja alkuosa (määriteosa) yksilöi paikan eli erottaa sen muista järvi-nimisistä pai-

koista. Ukko-aineiston osalta analyysimallin ongelma on, että määriteosa on monitulkin-

tainen, eikä sen perusteella voi päätellä, miksi Ukonjärvi on nimeltään Ukonjärvi. Luon-

nollinen selitys olisi, että ukko-elementin sisältävän paikannimen nimeämisperusteena on 

paikan suhde ihmiseen: omistus, nautinta tai asuminen, käyttö tai tekeminen tai tapah-

tuma. (Nimeämisperusteiden luokittelu ks. Ainiala ym. 2008: 109.) Leksikaalisen analyy-

sin eli sanasemanttisen luokittelun perusteella ukko-elementti on monimerkityksinen: se 

on substantiivi, joka voi tarkoittaa esimerkiksi vanhaa miestä tai isoisää, se voi tarkoittaa 

ukkosta luonnonilmiönä tai viitata ukkoseen mytologisena hahmona tai olla henkilön-

nimi. Lisäksi se esiintyy karjalan kielessä taipumattomana adjektiivina esimerkiksi mer-

kityksissä ’hyvin suuri, aimo, kelpo’ ym. (KKSK s.v. ukko). Oikeastaan mikä tahansa 

ukko-lekseemin merkityksistä voi sopia paikannimen nimeämisperusteeksi, ja ilman ni-

meä selittävää lisätietoa nimeä ei voi tulkita. 
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Nimiin liittyvän perimätiedon tarkastelu on olennainen osa paikannimistön tutkimus-

prosessia. Perimätieto on olemassa tallennettuna Kotimaisten kielten keskuksen Nimiar-

kistossa (NA). Jokaisella nimistöntutkijalla on oma tapansa hyödyntää arkiston aineistoa. 

Itse käytän aineistoa kahteen tarkoitukseen: nimien nimeämisperusteiden selvittämiseen 

sekä nimien ikään liittyvien tulkintojen tueksi. Nimiarkiston aineiston laaja hyödyntämi-

nen nimistöntutkimuksessa tuo tutkimukseen usein mukaan folkloristisen ja kulttuurihis-

toriallisen näkökulman (ks. esim. Mallat 2007).

Nimistöntutkimukseen on perinteisesti kuulunut nimien levikkejä esittelevien kartto-

jen teko tai muu karttojen käyttö tutkimuksen havainnollistamiseksi. Karttoja on tarvittu 

paikannimistöön liittyvän perimätiedon tallennuksessa. Nimistönkeruun yhteydessä haas-

tateltavan mainitsemat nimet on paikannettu karttaan, ja tutkijat ovat tarvitessaan löytä-

neet tarkan sijaintitiedon alkuperäisestä keruukartasta. Karttoja on siis tarvittu aineiston 

keruussa, tutkimuksen apuvälineinä sekä tutkimustulosten lopullisessa esittelyssä. 

Paikannimien levikkien selvittämistä on käytetty myös tutkimusmenetelmänä, joka 

yhdistää nimistöntutkimuksen maantieteeseen. Levikkien selvittämisellä on usein pyritty 

nimen ikäämiseen. Teoreettisena perustana on nimenmuodostuksessa ilmenevä malli-

sidonnaisuus. Kiviniemi määritteli menetelmän typologis-maantieteelliseksi. (1980: 330.)

Teorianmuodostus pohjautui Kiviniemen tutkimuksiin Suomen partisiippinimistöä

(1971) sekä  Väärät vedet (1977). Vahtola hyödynsi teoriaa laajan nimiaineiston pohjalta 

tutkimuksessa Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty (1980). Viittaan mene-

telmään edellä mainitulla ilmaisulla paikannimien levikkien tutkimus tai lyhyemmin le-

vikkitutkimus.

Menetelmää on sovellettu myös uudemmassa tutkimuksessa. Kuzminin väitöskirjassa 

Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa (2014) menetelmää kutsutaan areaalis-

typologiseksi. Mallat viittaa tutkimuksessaan joissain tapauksissa nimien levikkiin teh-

dessään päätelmiä nimityypin iästä, joskin varauksella. Hän on määritellyt tutkimuksensa 

kielentutkimukseksi, ”jossa paikannimien levikkejä käytetään ensisijaisesti nimien tul-

kintojen tukena ja lisäksi nimien yhtenä ikäämiskriteerinä” (Mallat 2007: 23). Ikäämistä 

ei voi perustaa ainoastaan levikin varaan, vaan huomioon on otettava myös muita kritee-

rejä, joista mainitaan asiakirjatiedot, paikan laji ja tarkoitteiden koko ja sijainti. Mallat on 

toisaalta kritisoinut levikkeihin perustuvaa tutkimusotetta: on ongelmallista, että nimen 
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levikkiä (ja nimen ikää) tulkitaan vallitsevassa historiallisessa tai arkeologisessa viiteke-

hyksessä, joka muuttuu tutkimuksen edetessä. (Mallat 2007: 22–23.)

On huomattava, että levikkitutkimuksessa ei alun perin ajateltu, että levikit voisivat 

yksinään toimia ikäämiskriteereinä, koska ”nimien ikäys niiden levikin perusteella nojau-

tuu usein olennaisesti muunlaisten aineistojen perusteella tehtyihin otaksumiin asutuske-

hityksen yleissuunnista” (Kiviniemi 1980: 330). Esimerkiksi Kiviniemen omien tutki-

musten taustalla oli laaja asiakirja-aineisto sekä monipuolinen maasto- ja vesistöhistorian 

hyödyntäminen. 

Nimien ikääminen liittyy useimpiin paikannimistöä käsitteleviin tutkimuksiin. Nissilä 

on määritellyt keskeisimmät nimien ikäämiskriteerit, joihin myöhemmät tutkijat ovat 

omissa tutkimuksissaan tavalla tai toisella viitanneet. Ikäämiskriteereiksi Nissilä mainitsi 

”nimen liittämisen historialliseen tapahtumaan, esim. eräretkiin”, kielelliset kriteerit, jolla 

hän tarkoitti sellaisia nimen äänneasussa tapahtuneita muutoksia, joiden ikä on voitu mää-

rittää, sekä nimen ikäämisen maastossa tai vesistössä tapahtuneiden muutosten perus-

teella. (Nissilä 1968: 70–71.)

Nimen vanha kirjoitusasu voi selvitä vanhojen asiakirjojen avulla, ja vanhoista asia-

kirjamerkinnöistä voi siis olla apua esimerkiksi hämärtyneiden nimiasujen tulkinnassa. 

Asiakirjanimistöä voi hyödyntää joissakin tapauksissa 1500-luvulta lähtien, mutta esi-

merkiksi talonnimet ilmaantuvat systemaattisesti asiakirjoihin vasta 1700-luvun alussa. 

(Ainiala ym. 2008: 53–54.) Varhaiset asiakirjamerkinnät ”kertovat ainakin sen, milloin 

nimi viimeistään on ollut käytössä” (Ainiala ym. 2008: 114). 

Nimien ikäämisessä on otettava huomioon paikannimistön katoaminen sekä vaihtu-

vuus. Esimerkiksi viljelysten nimet vaihtuvat ja katoavat nopeammin käytöstä kuin suur-

ten vesistöjen nimet. Viljelysnimien katoamiseen on vaikuttanut käyttäjäpiirin pienuus 

sekä kulttuurimaisemassa tapahtuneet muutokset, kuten itse viljelyksen katoaminen tai 

paikan käytössä tapahtunut muutos. (Ainiala 1997: 215.) Esimerkiksi ”kaskeamisen vä-

heneminen ja loppuminen ovat vaikuttaneet siihen, että monet entisten kaskimaiden nimet 

ovat kadonneet” (mts. 211). Nimiä on kadonnut huomattavasti enemmän sellaisilla alu-

eilla, joissa maiseman ja elinolosuhteiden muutokset ovat olleet suurempia ja vastaavasti 

”katoamisluvut ovat pieniä, kun asutus, elinkeinot ja maisema ovat pysyneet entisellään”
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(Ainiala 1997: 222). Vesistönimien on todettu säilyneen huomattavasti viljelysnimiä pa-

remmin, ainakin verrattaessa nykynimistöä isonjaon aikaiseen nimistöön (Ainiala 1997: 

222), ja ”maastonimistä on kadonnut suurempi osa kuin vesistönimistä” (mts. 224).

Paikannimien vaihtuminen ei Ainialan tutkimuksen mukaan ollut kovin yleistä. Nimi 

voi vaihtua maiseman muutosten myötä ja silloin, kun nimi ei enää kuvaa riittävän hyvin 

tarkoitettaan. Nimi voi vaihtua rinnakkaisnimisyyden kautta, eli siten, että paikan vanhaa

ja uutta nimeä käytetään jonkin aikaa rinnakkain, mutta esimerkiksi tilan omistajan vaih-

doksen myötä tilakohtaiset nimet voivat vaihtua ilman vanhojen ja uusien nimien saman-

aikaista käyttöä. (Ainiala 1997: 233, 237–238.)

Paikannimistön tutkimuksen keskeisiin osa-alueisiin kuuluu myös lainanimistön tut-

kimus (lainanimistön tutkimushistoriasta Suomessa ks. Ainiala ym. 2012: 49–51). 

Omassa työssäni lainanimistön tutkimuksen osuus on vähäinen. Substraattinimiä ovat ni-

met, jotka palautuvat alueella aikaisemmin puhuttuun kieleen (Ainiala ym. 2012: 50).

Tällaisia voisivat olla mahdolliset nykyisen suomenkielisen alueen ulkopuolella esiinty-

vät ukko-elementin sisältävät (tai sellaisiksi tulkittavat nimet). Tässä tutkimuksessa näitä 

ei juuri tule esiin, koska tutkimusalueena on ollut suomen kielen puhuma-alue. Nykyisin 

lainanimistön tutkimus nousee esiin erityisesti suomalais-ugrilaisen kielitieteen puolella 

(esim. Saarikivi 2006). Saamelaisperäistä nimistöä tästä näkökulmasta on käsitellyt muun 

muassa Aikio (2003, 2007). Paikannimien uusia etymologioita sisältyy esimerkiksi Heik-

kilän tutkimuksiin (Heikkilä, Mikko 2012a, 2012b, 2014, 2015). 

Valtosen väitöstutkimus (2014) on monipuolinen kuvaus neljän saamen kielen pai-

kannimien rakenteesta ja sanastosta. Tutkimuksessa nostetaan esiin kulttuurinen onomas-

tiikka teoreettisena viitekehyksenä. Teos toimii monipuolisena johdatuksena ja hakuteok-

sena saamenkieliseen paikannimistöön. Esimerkiksi saamenkielisissä paikannimissä 

esiintyvää sanastoa käsittelevä osuus hyödyttää suuresti myös suomenkielisen paikanni-

mistön tutkijaa, ja esimerkkinä voi mainita maastoappellatiiveja käsittelevän luvun (Val-

tonen 2014: 286–309).
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1.4. Maantieteen käsitteet ja aineistot 
paikannimistöntutkimuksessa 

Nimettyjen paikkojen ominaisuuksien ja niiden alueellisen levikin selvittämiseksi pai-

kannimistöntutkija tarvitsee maantieteellisiä käsitteitä. Tutkija tarkkailee paikan ominai-

suuksia, sen sijaintia suhteessa lähiympäristöön tai tietyn nimityypin, esimerkiksi saman 

perus- tai määriteosan sisältävän nimityypin, levikkiä alueellisesti. Käsittelen tässä alalu-

vussa omassa työssäni esiintyviä keskeisiä käsitteitä sekä aineistoja, joita olen käyttänyt 

levikkikartoissa. 

Maantieteestä puhuttaessa tarkoitan siis tiedettä, ”joka tutkii maapallon pintaa, siihen 

vaikuttavia tekijöitä ja sen alueellisia piirteitä” (Kielitoimiston sanakirja s.v. maantiede). 

Alueet ja paikat ovat maantieteessä keskeisiä. Kielitiede on yhteydessä maantieteeseen 

esimerkiksi kielimaantieteen kautta, ja paikannimistön levikkitutkimuksessa liikutaan

tällä tutkimuskentällä: Kielimaantiede on ”kielen ilmiöiden maantieteellistä levikkiä tut-

kiva kielitieteen osa” ja murremaantieteellä taas tarkoitetaan ”murreilmiöiden maantie-

teellisen levikin tutkimusta” (Kielitoimiston sanakirja s.v. kielimaantiede ja murremaan-

tiede).

Paikannimistön tutkimuksessa on hyötyä maantieteellisen terminologian tuntemuk-

sesta. Paikannimistöä käsitelleisiin viime vuosikymmenten suomalaisiin tutkimuksiin ei 

juuri sisälly viitteitä siitä, miten paikannimistöntutkija voi lähteä kartuttamaan tietämys-

tään maantieteellisistä käsitteistä. Mainitsen siksi muutamia yleisteoksia, joihin itse olen 

tutustunut tutkimukseni kuluessa. Geologisen käsitteistön perusteet selvitetään yleistajui-

sesti Taipaleen ja Saarniston teoksessa Tulivuorista jääkausiin: Suomen maankamaran 

kehitys (1991). Teokseen sisältyy myös muun muassa Itämeren historiaa, järvien kehi-

tystä, kasvillisuuden kehitystä ja soiden syntyä käsittelevät luvut (mts. 263–324). Käy-

tännön maaperägeologia on tiivis johdatus maaperägeologiaan ja siihen kuuluviin käsit-

teisiin (Salonen, Eronen & Saarnisto 2002). Perusteos, joka käsittelee Suomen kalliope-

rän kehitysvaiheita, geologian perusteita ja Suomen kallioperän tutkimuksen historiaa on 

Suomen kallioperä: 3000 vuosimiljoonaa (Lehtinen, Nurmi & Rämö 1998).

Topografia-käsitteellä tarkoitetaan yleisesti maaston pinnanmuodostusta sekä pinnan-

muotojen yksityiskohtaista kuvausta (Kielitoimiston sanakirja s.v. topografia). Nimistön-

tutkimuksessa käsitettä käytetään paikan ominaisuuksista laajemmassakin merkityksessä.
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Esimerkiksi Nissilä (1968: 66) on määritellyt [paikannimissä esiintyvään] topografiseen 

sanastoon kuuluviksi maasto-, vesistö- ja maaperätermit. Topografisen sanaston tärkeys 

paikannimistön tutkimuksessa on nostettu esiin esimerkiksi seuraavasti: 

”Luonnonpaikkojen nimeäminen on aina perustunut nimenantajien tuntemaan paik-
kakäsitteistöön ja sitä vastaavaan topografiseen sanastoon. Paikkakäsitteistö määrää sen, 
mitä paikkoja ihminen pystyy erottamaan ja nimeämään. Topografisen peruskäsitteis-
tönsä mukaan nimenantajat ovat oppineet hahmottamaan maastoa ja erottamaan siitä eri-
laisia maastonkohtia ja kulttuuripaikkoja esim. ’niemiksi’, ’lahdiksi’, ’pelloiksi’ ja ’nii-
tyiksi’. Topografinen sanasto on kaiken nimenannon perusta.” (Pitkänen 1985: 77.)

Nimenantaja on kuvannut paikkaa kielessä olevien paikanlajisanojen eli topografi-

sanojen avulla (Ainiala ym. 2008: 96). Kiviniemi (1990: 53) on käyttänyt termiä paikkoja 

luokittelevat sanat eli paikkoja luokittelevat appellatiivit (PA-sanat). Käsite sisältää 

maastoappellatiivit sekä kulttuuripaikkoja ja artefakteja tarkoittavat sanat. Kiviniemen 

määrittelyssä on otettu huomioon se, että kaikki paikkoja luokittelevat sanat eivät ole 

maastoappellatiiveja eivätkä kuvaa paikan topografisia ominaisuuksia.

Paikkojen topografian kuvauksessa on usein viitattu Nimiarkiston kokoelmien keruu-

tietoihin. Paikalla käyneiden ja sen hyvin tuntemien ihmisten kuvaukset kertovat usein 

enemmän kuin hyväkään kartta. Luolien tai onkaloiden olemassa olo tai vaikkapa paikalla 

olevan siirtolohkareen muoto eivät useinkaan käy ilmi kartoista tai digitaalisista aineis-

toista. Kun samasta kohteesta on useampia keruutietoja, tulee inhimillinen tekijä esiin. 

Samaa paikkaa on voitu kuvata hyvinkin erilaisin sanakääntein. Paikka voi kartalta kat-

soen olla erittäin mielenkiintoinen esimerkiksi korkeussuhteiltaan tai maaperältään, 

vaikka tämä ei kävisi keruutiedoista ilmi.

Paikkojen ominaisuuksia on käsitelty nimistöntutkimuksessa usein, mutta paikkatie-

tomenetelmien käyttö on toistaiseksi ollut vähäistä. Paikkatietojärjestelmä on ”perintei-

sesti määritelty tietojärjestelmäksi, jonka avulla voidaan kerätä, tallettaa, käsitellä, esittää 

ja analysoida paikkaan sidottua tietoa”, ja spatiaalisilla analyyseilla puolestaan tarkoite-

taan ”joukkoa tekniikoita, joilla voidaan analysoida sijaintitietoa” (Kirkinen 2009: 273, 

275). Tutkimuksessani tuon esille paikkatiedon merkityksen ja yhteydet paikannimistön-

tutkimukseen, ja pohdin tapoja, joilla nimistöntutkijat voisivat hyödyntää paikkatietoa.

Tässä tutkimuksessa keskeisiä ovat olleet Maanmittauslaitoksen aineistot, jotka ovat 

ladattavissa Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta sekä osa 
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myös Paituli-latauspalvelusta, jota itse olen pääasiallisesti käyttänyt. Paitulista on ladat-

tavissa aineistoja eri aineistontuottajilta, joita ovat esimerkiksi Kotimaisten kielten kes-

kus ja Suomen ympäristökeskus (Maanmittauslaitoksen Avoimet aineistot; Paituli-lataus-

palvelu). Geologian tutkimuskeskuksen (GTK:n) aineistot voi ladata Hakku-latauspalve-

lun kautta. Suomen ympäristökeskuksen aineistoja saa Paitulin lisäksi Lapio-latauspal-

velun kautta. GTK:n ja Maanmittauslaitoksen aineistoja voi tarkastella myös Maanka-

mara-palvelun avulla (Maankamara). Aineistoa ei tarvitse ladata, vaan palvelua käyte-

tään verkkoselaimella. Viimeksi mainitussa palvelussa yhdistyvät muun muassa tarkka 

korkeusmalliaineisto, maa- ja kallioperäkartat sekä ilmakuvat (Palmu & Nenonen 2015: 

19–20).

Olen käyttänyt digitaalisia kartta- ja paikkatietoaineistoja kahdella tavalla: levikki-

karttojen laatimiseen sekä aineiston analyysin apuvälineinä. Tämän tutkimuksen levikki-

karttojen pohjakarttana on useimmiten käytetty Maanmittauslaitoksen Hallintorajat-ai-

neistoa, josta on poimittu maakuntarajat. Hallintorajat-aineisto käsittää kuntarajat, maa-

kuntarajat sekä ELY-keskusten rajat (Hallintorajat, Maanmittauslaitos). Pohjakarttana 

mahdollinen on myös Kotimaisten kielten keskuksen vuoden 1938 pitäjien rajat käsittävä 

aineisto (Pitäjät, Suomi 1938). Luvun 3 kartoissa käytetty päämurteiden raja on Koti-

maisten kielten keskuksen aineistoa (SMS murrealueet). Aineistossa esitetään Suomen 

murrealueiden jako murrealueina, mutta tässä tutkimuksessa on käytetty vain itä- ja län-

simurteiden rajaa.

Tässä tutkimuksessa levikkikarttojen vesistöalueiden aineistona on Suomen ympäris-

tökeskuksen Ranta10-aineisto, joka pohjautuu Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan

vuosien 2000–2008 aineistoon. Vesistöjen nykyhetken tilastotiedot on poimittu Suomen 

ympäristökeskuksen ylläpitämästä Järviwikistä. Pienten vesistökohteiden korkeustiedot 

saa Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineistosta, koska aineistoon sisältyy tieto nime-

tyn kohteen korkeustasosta. 

Analyysin apuvälineinä käytetyistä aineistoista keskeisiä ovat korkeussuhteita kuvaa-

vat aineistot. Korkeussuhteita on levikkikartoissa tarkasteltu korkeuskäyrien avulla 

(Maastotietokanta, Maanmittauslaitos). Korkeuskäyrät ovat nimistöntutkijalle hyvä apu-

väline erityisesti vesistöihin liittyvien paikkatyyppien muutosten esittämisessä, koska 

korkeuskäyrien avulla voidaan tehdä tulkintoja esimerkiksi vedenkokouman alkuperäi-

sestä muodosta. Myös korkeusmalli sopii paikkojen korkeuden havainnollistamiseen ja 
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maaston muotojen tutkimiseen (Korkeusmalli, Maanmittauslaitos), mutta tässä tutkimuk-

sessa korkeusmallin hyödyntäminen jäi lopulta vähäiseksi. Muita aineistoja, joihin pai-

kannimien tarkoitteiden levikkiä ja sijaintia on verrattu, ovat Muinaisrantojen havainnot

-aineisto (GTK) ja Kallioperä-aineisto (Kallioperä 1: 200 000, GTK). 

Muinaisrantojen havainnot -aineisto esittää Litorinameren maksimilaajuuden ja Itä-

meren ylimmän rannan rajauksen sekä niiden isobaasit eri puolilla Suomea. Ylimmän

rannan sijaintia osoittavan karttapalvelimen aineistoa on käsitellyt Annika Åberg (2013) 

ja lisäksi aineistoa ovat käsitelleet Ojala ym. (2013b). Esimerkkejä Muinaisrantojen ha-

vainnot -tietokannan hyödyntämisestä sisältyy Ojalan ym. yhteisartikkeliin (2013a). 

Tässä tutkimuksessa Muinaisrantojen havainnot -tietokantaa käytetään paikkojen topo-

grafian, lähinnä niiden suhteellisen korkeuden havainnollistamiseen. Sijainti supra-ak-

vaattisella eli vedenkoskemattomalla alueella kertoo paikan suhteellisesta korkeudesta,

jolla voi olla yhteys alueen maankäytön ja asutuksen historiaan. Lisäksi on mahdollista, 

että ukko-elementti paikannimessä muinaisrannalla voi liittyä muinaisen rantatason merk-

keihin maastossa, kuten kivi- tai lohkarevöihin.

Maaston laserkeilausaineistoja on myös saatavilla, mutta en ole kokeillut niitä omaan 

aineistooni. Palmun & Nenosen artikkelissa (2015) käsitellään laserkeilausaineistoja 

maa- ja kallioperän korkokuvan ja rakenteiden heijastajana. 

Arkeologisen tutkimuksen keskeisin paikkatietoa hyödyntävä aineisto on Museovi-

raston Muinaisjäännösrekisteri-tietokanta, joka sisältää ”perustiedot Manner-Suomen 

kiinteistä muinaisjäännöksistä ja tietoja muista arkeologisista kohteista” (Muinaisjään-

nösrekisteri).

Kartta-aineistoa löytyy digitaalisessa muodossa runsaasti, esimerkiksi Kansallisarkis-

ton Digitaaliarkistosta. Vanhoja Karjalan alueen karttoja voi selata useiden eri palvelujen 

kautta (Nimisampo, Karjalan kartat; Hipla). Muutamissa tämän tutkimuksen levikkikar-

toissa on mukana luovutetun Karjalan alueen karttanimistö, joka on poimittu Nimisampon

kautta *csv-tiedostona. Muuten luovutetun Karjalan nimistö levikkikartoissa perustuu Di-

gitaalisen Nimiarkiston nimistöön. Jos levikkikartan lähteissä mainitaan vain Maanmit-

tauslaitoksen Paikannimet-aineisto, ei luovutetun Karjalan nimistö sisälly karttaan. 

Maanmittauslaitoksen Paikannimet-aineistoa on käytetty esimerkiksi paikkojen korkeus-

suhteita tarkastellessa, koska käytössäni ei ole ollut korkeussuhteita ilmaisevaa dataa 



32

Suomen rajojen ulkopuolelta eikä myöskään Muinaisrantojen havainnot -aineisto kata 

näitä alueita.

Miten paikannimistöntutkimuksessa sitten kannattaisi hyödyntää paikkatietoaineis-

toja? Paikan tarkan sijainnin selvittäminen ei nimistöntutkijalle useinkaan riitä. Aineis-

tosta on osattava tehdä erilaisia hakuja ja rajauksia, joiden avulla laajoista aineistosta saa-

daan oleelliset piirteet esiin. Erilaisten hakujen ja eri tietokantojen sekä aineistojen yhdis-

telyn mahdollisuudet paikannimistöntutkimuksen osana ovat loppumattomat. 

Jokaisen tutkimuksen tavoitteista ja tutkimuskysymyksistä riippuu, minkä tyyppinen 

paikkatietoaineisto hyödyttää parhaalla tavalla tutkimusta. Laajojen tietokanta-aineisto-

jen yhdistely tuottaa valtavan määrän dataa ja erilaisia karttoja, mutta tulkinta ja rajaus 

ovat tutkijan vastuulla. Itse tutkimuksen lisäksi myös tutkimustulosten havainnollinen ja 

selkeä esittäminen on haasteellista. Kuinka saada kartalle näkyviin mahdollisesti tarvitta-

vat korkeuserot, vesistöjen muodot, tarvittavat paikannimet, aluerajat ja tutkimuksen kan-

nalta oleellinen muu tieto? Haasteista huolimatta uskon, että paikkatietoon perustuvat tut-

kimusmenetelmät tulevat olemaan keskeinen osa nykyajan nimistöntutkimusta. 

1.5. Arkeologia, kulttuurintutkimus ja paikannimet 

Maantieteelliset aineistot ja käsitteet nousevat keskeisinä esiin tutkimuksessani, mutta on

muutamia syitä, miksi viittaan tutkimuksessani myös arkeologian tutkimusalan piiriin 

kuuluviin menetelmiin ja tuloksiin. Ensinnäkin arkeologisessa tutkimuksessa käytetään 

yleisesti paikkatietomenetelmiä (hyödynnetään kohteiden sijaintitietoja eri tavoin), ja ar-

keologinen tutkimuskirjallisuus voi toimia monessakin tapauksessa inspiraation lähteenä 

myös paikannimistön tutkijalle. Toinen syy, miksi nostan arkeologisen tutkimusaineiston 

esiin työssäni, on aineistoni luonne: ukko-elementin sisältävä nimistö tuntuu viittaavan 

menneeseen siinä määrin, että nimien tarkoitteiden lähiympäristön arkeologinen tutki-

mustieto on syytä ottaa nimien käsittelyyn mukaan.
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Ukko-nimet tulevat esiin arkeologisessa tutkimuskirjallisuudessa kiviröykkiöiden yh-

teydessä. Kiviröykkiöiden, kuten lapinraunioiden1, sijaintipaikkojen läheisyydessä ole-

viksi uskomuspohjaisiksi paikannimiksi on mainittu hiisi-, akka-, ukko- ja pyhä-nimet 

(Vilkuna, Janne 2001: 16). Vilkunalla ei ole viittauksia yksittäisiin paikkoihin, joiden ni-

missä esiintyisi tietty leksikaalinen elementti, esimerkiksi ukko, mutta hän on käsitellyt 

paikannimistön ja tarkastelun kohteena olevan muinaisjäännöstyypin yhteyttä yleisellä 

tasolla (1993: 50): ”Kiinnittäisin myös aivan erityisen huomion näiden raunioiden sijain-

tipaikkojen uskomuksellisiin paikannimiin, kuten Pyhäsaari. On vastaamatta, ovatko rau-

niot nimiä vanhempia eli ovatko vasta myöhemmät, esim. savolaiset tai hämäläiset uu-

disasukkaat aistineet raunioiden hautaluonteen ja antaneet nimen vai ovatko rauniot jo 

alun alkuaan pystytetty aikansa väestön pyhiin paikkoihin.” 

Perttolan pro gradu -työssä (2005) arkeologisen inventoinnin pohjana käytettiin pai-

kannimiä. Kokeilussa käytiin läpi Iitissä ja sen lähikunnissa joitakin Hiisi-, Lappi-, Me-

teli- ja Pyhä-alkuisilla nimillä nimettyjä paikkoja, mutta uusia röykkiökohteita ei löy-

detty. (Perttola 2005: 83–86, 117; 2009: 66.) Näin ollen Perttola totesi, että yhteys lapin-

raunioiden ja uskomuksellisten nimien välillä ei voi olla kovin vahva (ainakaan tutkitulla 

alueella Kaakkois-Suomessa). Tutkimusasetelma on mielenkiintoinen myös nimistöntut-

kimuksen näkökulmasta. Kielentutkijoista lapinraunioiden ja paikannimien yhteyteen on 

tarttunut Heikkilä artikkelissa Iidesjärvi ja Iisalmi pisteenä Iin päälle ‒ tutkielma Suomen 

Ii-alkuisten paikannimien alkuperästä ja suhteesta lapinraunioihin (2015). Paikannimis-

töntutkimuksen ja arkeologisen viitekehyksen yhdistämistä on käsitellyt myös Rahkonen 

artikkelissaan Onomasticon of Levänluhta and Käldamäki region (2017), ja Lavento ja 

Saarikivi ovat tarkastelleet arkeologian ja kielitieteen suhdetta (2012).

Kysymys asutusjatkuvuudesta on nimistöntutkimuksen kannalta oleellinen. Yleensä 

ottaen nimistöntutkijat tarkkailevat pysyvän asutuksen leviämiseen liittyvää nimistöä.

Erityisesti itäsuomalaisten paikannimien tutkimuksessa on otettava huomioon, että kuva 

Itä-Suomen varhaishistoriasta täydentyy jatkuvasti paitsi uusien arkeologisten löytöjen 

                                                

1 Kiviröykkiöt ovat muinaisjäännösryhmä, johon kuuluu monenlaisia kohteita. Sisämaassa sijaitsevia 
kiviröykkiöitä on nimitetty usein lapinraunioiksi. Lapinrauniot sijaitsevat usein vesistöjen ääressä pai-
koissa, joista on hyvät näkymät vesistöön. Vilkunan mukaan rauniot voisivat olla rajamerkkejä, reviiri-
merkkejä. (Vilkuna, Janne 1993: 50.)
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myös esimerkiksi siitepölyanalyysiin perustuvien tutkimusten pohjalta (esim. Alenius 

ym. 2013: 1; Alenius 2004).

Yhtenä esimerkkinä siitä, miten arkeologisten muinaisjäännösten sijaintitietoja voi-

daan käyttää tutkimuksessa, mainitsen Saipion tutkimuksen Kaakkois-Suomen lapin-

raunioiden ikä ja kulttuurikonteksti (2011). Tutkimusalueena oli Pohjois-Kymenlaakso, 

Etelä-Savo ja Etelä-Karjala (2011: 4). Saipio kartoitti lapinraunioiksi kutsuttujen mui-

naisjäännösten ajallisia ja spatiaalisia yhteyksiä suhteessa ajoitettuihin arkeologisiin ai-

neistoihin (2011: 6) ja saavutti tuloksia, joiden mukaan lapinraunioiden yhteydet varhai-

sen metallikauden muinaisjäännöksiin ovat vahvimpia. Lapinraunioiden läheisyydessä si-

jaitsevien asuinpaikkojen keramiikkalöydöt painottuivat varhaiseen metallikauteen sekä  

nimenomaan tekstiilikeramiikkaan että Sär2-keramiikkaan. Saipio tulkitsi, että juuri la-

pinraunioiden läheisyydessä sijaitseville asuinpaikoille on varhaismetallikaudella palattu 

yhä uudelleen vuosisatojen ajan. (Saipio 2011: 92.) 

Aineistoni nimien tarkoitteiden sijaintia tarkastellessa huomasin useinkin, että Ukko-

paikkojen läheisyyteen sijoittui ”kivikautisia asuinpaikkoja” tai muita muinaisjäännös-

kohteita, ja olisin tässä tutkimuksessa halunnut ehkä perusteellisemminkin selvittää ky-

symystä samaan tapaan kuin Saipio lapinraunioita koskevassa tutkimuksessaan. Tämä 

olisi vaatinut laajahkon taustatyön arkeologisen tutkimusmateriaalin suhteen ja olisi laa-

jentanut kokonaisuutta liikaa. Osatutkimuksena tai omassa artikkelissaan kysymystä voisi 

kuitenkin selvittää tarkemmin. Onko Ukko-nimisillä paikoilla yhteyksiä muinaisjäännök-

siin, jotka ovat ajoitettavissa, ja jos on, minkä aikakauden muinaisjäännökset ovat edus-

tettuina? 

Esimerkkinä paikannimistön ja arkeologisen löytökontekstin kerroksellisuudesta so-

pii Kaarinan Ravattulan kylän Ristimäki. Paikalta on arkeologisissa kaivauksissa löydetty 

Suomen vanhimman kirkon jäännökset, jotka ajoittuvat varhaiskeskiajalle. Kirkon raken-

taminen on ajoitettu 1100-luvun jälkipuoliskolle, ja lisäksi tutkimuksissa on todettu kir-

kon käytön päättyneen 1200-luvun puoliväliin mennessä (Haggrén ym. 2015: 395). Pai-

kannimi, Ristimäki, ”voi viitata mäellä sijainneeseen muistoristiin, jollaisia keskiajan ku-

luessa tiedetään pystytetyn hylättyjen kirkkojen ja kirkkomaiden paikoille” (Haggrén ym.

2015: 397). Paikannimessä on säilynyt muisto kohteen sakraalisesta käytöstä, vaikkakaan 

se ei olisi täsmälleen yhtä vanha kuin itse muinaisjäännös.
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Tiedot Suomen muinaisjäännöksistä on koottu Museoviraston ylläpitämään Muinais-

jäännösrekisteriin. Hakuja aineistoon voi tehdä erilaisin rajauksin. Muinaisjäännösten 

tyyppejä ovat esimerkiksi kivirakenteet, hautapaikat, asuinpaikat tai löytöpaikat. Tyyp-

pien tarkenteita kuuluu kivirakenteisiin viisitoista, muun muassa kivivallit, latomukset, 

purnut ja niin edelleen. Lisäksi samantyyppisiä tyyppien tarkenteita sisältyy luokkaan 

hautapaikat.

Ajoituksen osalta Muinaisjäännösrekisterin hakumahdollisuudet käsittävät esimer-

kiksi kivikauden, varhaismetallikauden, pronssikauden ja rautakauden. Lukuisat muinais-

jäännökset ovat myös ajoittamattomia tai yleisesti esihistoriallisia tai historiallisia, eikä 

hakuja voi tehdä esimerkiksi esine- tai keramiikkatyylien mukaan. Jos olisin esimerkiksi 

nimistöntutkijana kiinnostunut siitä, onko muiden Ukko-paikkojen kuin Imatran Ukon-

niemen lähistöltä löytynyt mustasta liuskekivestä tehtyjä kourutalttoja tai tyypillistä kam-

pakeramiikkaa, olisi ensin selvittävä arkeologisen tutkimuskirjallisuuden avulla kyseisten 

esinetyyppien sijaintitiedot ja kerättävä ne omaksi tietokannakseen, jota sitten voisi ver-

rata paikannimistön levikkiin. 

Kuten jo edellä totesin, tässä työssä ei ollut mahdollisuutta koko nimiaineiston ja Mui-

naisjäännösrekisterin aineiston kattavaan systemaattiseen vertailuun. Tulevaisuuden tut-

kimusaiheena tämä toki olisi mitä mielenkiintoisin, myös muiden paikannimityyppien 

osalta. 

1.6. Vesistöhistoria ja paikannimet 

Vesistöhistoria nousee toisinaan esiin paikannimistön tutkimuksessa, ja syystä. Vesistö-

jen ja rantaviivan muodossa vuosisatojen aikana tapahtuneilla muutoksilla voi olla mer-

kitystä paikannimen tulkinnassa. Lisäksi nimistöntutkimuksessa on useinkin otaksuttu, 

että nimistön vanhin kerrostuma muodostuu vesistönimistä sekä vesireittien varsilla ole-

vista nimistä. Tähän viittaavat esimerkiksi hämärtyneet suurten vesistöjen nimet ja toi-

saalta se, että vesistönimien on todettu säilyvän muita nimiryhmiä paremmin (Ainiala ym.

2008: 122–125).

Paikannimien tutkijoille on hyötyä vesistöjen historian tuntemisesta ylipäätään. In-

ventointikertomuksissa on yleensä selvitetty tutkittavan alueen vesistöhistoriaa, joten nii-

den avulla pääsee alueellisen lähdekirjallisuuden jäljille. 
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Vesistöihin vaikuttaneena historiallisen ajan ilmiönä on paikannimistöntutkimuksessa 

otettava huomioon järvenlaskut. Järvenlaskuyhtiöiden rakennetta ja toimintaa käsitellään 

teoksessa Järvenlaskuyhtiöt Suomessa (Anttila 1967). Järvenlaskuilla hankittiin uutta 

niittymaata (mts. 9). Teoksen liitteessä 1 esitetään järvenlaskut ja järvenlaskualoitteet pi-

täjittäin ja järvittäin vuoteen 1899 (mts. 255–288). 

Etenkin artikkeleissa julkaistua vesistöhistoriallista tutkimusta on runsaasti. Run-

saasta lähteistöstä mainitsen vain muutamia: Ristaniemi on käsitellyt Keski-Suomen mui-

naisrantoja (1985), Itämeren korkeinta rantaa ja Ancylusrajaa sekä Muinais-Päijännettä 

(1987). Ähtärinjärven ja sen laskujokien kehittymisen historiaa käsittelevät Seppä & Tik-

kanen (2006a ja 2006b). Rannansiirtymistä Lounais-Suomessa on käsitellyt muun muassa 

Glückert (1976), Itämeren korkeimman rannan kehitystä Salpausselkävyöhykkeessä Loh-

jan – Karkkilan – Lopen alueella Glückert (1977) sekä Ancylustransgressiota Karjaloh-

jalla toisella Salpausselällä Glückert & Ristaniemi (1980).

Itämeren kehitysvaiheet on esitelty lyhyesti Salosen ym. teoksessa Käytännön maa-

perägeologia (2002: 22–30). Maankohoamisella tarkoitetaan ilmiötä, jossa mannerjääti-

kön alaspäin painama maankuori palautuu entiseen muotoonsa aiheuttaen rantaviivan 

siirtymistä. Muutokset näkyvät erityisen selvästi Pohjanmaan alavilla rannikoilla. Perä-

meren ympäristössä maa kohoaa noin 9 mm vuodessa, ja hitaimmillaan maankohoaminen 

on Kaakkois-Suomessa, 2 mm vuodessa. (Salonen ym. 2002: 22.) Carpelanin mukaan 

(2009: 255) rannansiirtymisilmiötä on hyödynnetty arkeologisessa tutkimuksessa ”sen 

oletuksen varassa, että ennen kaikkea kivikautiset asuinpaikat ovat yleensä sijainneet ran-

noilla rantaviivaan rajoittuen”. Kivikauden suhteellinen kronologia on laadittu sen perus-

teella, että ”asuinpaikat ym. rannansiirtymiseen tavalla tai toisella kytkettävät muinais-

jäännökset sijoittuvat keskinäiseen ikäjärjestykseen”.

Transgressiolla tarkoitetaan vedenpinnan nousua ja regressiolla vedenpinnan laskua. 

Jääkauden jälkeisellä ajalla Itämeressä on ollut kaksi selvää transgressiivista vaihetta. Li-

säksi Suomen monet suurjärvet ovat olleet transgressiivisia ennen uusien lasku-uomien 

puhkeamista. Maankohoaminen puolestaan on aiheuttanut regressiota, jossa maata pal-

jastuu veden alta ja rantaviiva siirtyy. (Oksanen & Tikkanen 1999: 35.)

Edellä kuvatut vedenpinnan vaihtelut ovat jättäneet jälkensä maastoon. Kuiville jää-

neiden muinaisrantojen merkkejä ovat esimerkiksi törmät, vallit ja pallekivikot (Taipale 

& Saarnisto 1991: 149). Ylin ranta tai korkein ranta (tutkimuskirjallisuudessa käytetään 
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molempia ilmauksia) ”erottaa vedenkoskemattoman eli supra-akvaattisen maan 

subakvaattisesta eli vedenkoskemasta maasta” (Taipale & Saarnisto 1991: 266). Itämeren 

muinaisvaiheita ovat Baltian jääjärvi, Yoldiameri, Ancylusjärvi ja Litorinameri (Taipale 

& Saarnisto 1991: 269–277). Ylin ranta sijoittuu eri korkeustasoille eri puolella Suomea, 

ja se on muodostunut eri aikoina (mts. 266–268). Myös ”Litorinameren ylin ranta on dia-

kroninen, eli se esiintyy Suomen eri alueilla eri ajankohtana” (Åberg, S. 2013: tiivis-

telmä).

Arkeologisesta tutkimuskirjallisuudesta löytyy kiinnostavaa rannansiirtymiseen liit-

tyvää aineistoa, esimerkkinä mainitsen Okkosen väitöskirjan Jättiläisen hautoja ja hir-

veitä kiviröykkiöitä (2003). Tutkimuksen aiheena ovat Pohjois-Pohjanmaan rannikon ki-

viröykkiöt, joiden alkuperän ja iän selvittämisessä Okkonen käyttää muun muassa ran-

nansiirtymiskronologiaa. Tästä tutkimuksesta mieleeni jäivät Pohjanmeren rannikkoseu-

tujen muinaisten rantavyöhykkeiden korkeusmallit tai -mallinnukset. Kyseessä olevassa 

tutkimuksessa ei viitattu paikannimistöön, mutta rantavyöhykkeiden mallinnukset voisi-

vat olla käyttökelpoisia myös nimistöntutkimuksessa (ks. esim. Rahkonen 2017). Uskon,

että menetelmän soveltaminen laajaan nimistöaineistoon toisi uutta tietoa paikannimistön 

iästä. 

Vesistöhistoria kytkeytyy tutkimukseeni kahdella tavalla. Ensinnäkin olen kiinnostu-

nut siitä, miten paikannimistö heijastaa vesistöissä tapahtuneita muutoksia. Tutkimukseni 

alkuvaiheessa olin vakuuttunut, että voisin kehittää rannansiirtymiskronologiaa nimistön-

tutkimuksen metodina Ukko-nimistön kautta, mutta tutkimuksen edetessä jouduin suu-

relta osin luopumaan tästä ajatuksesta, koska nimistön levikki keskittyy Sisä-Suomeen ja

tällä alueella rannansiirtyminen ei vaikuta. Myös sisämaan vesistöissä on tapahtunut 

muutoksia, jotka näkyvät paikannimistössä. Paikkatyypin muutokseksi nimitän ilmiötä, 

jossa paikan ominaisuudet ovat muuttuneet niin paljon, että paikkaa ennen kuvannut sana 

ei enää vastaa sitä. Selvitän paikkatyypin muutoksia ukko-elementin sisältävien nimien 

tarkoitteissa neljännessä luvussa. Suuri osa aineistossa esiintyvistä paikkatyypin muutok-

sista selittyy järvenlaskuilla, mutta joukossa on myös yksittäisiä tapauksia, joihin tämä 

selitys ei päde. 
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Paikannimistön tutkimuksen keinoin ja kielitieteellisestä taustasta lähtien ei voi rat-

kaista monitieteisiä tutkimushaasteita, kuten sitä, millaisiin rannankehitysvaiheisiin ni-

mistön synty mahdollisesti liittyy ja mitä sen perusteella on pääteltävissä. Paikannimiai-

neiston esitteleminen on mielestäni kuitenkin yksi askel eteenpäin tällä tutkimussaralla. 

Toinen syy, miksi vesistöhistoria nousee esille tässä tutkimuksessa, on se, että tulkit-

sen nimissä esiintyvän ukko-elementin eräissä tapauksissa kytkeytyvän maastossa näky-

viin muinaisrantojen merkkeihin ja jääkauden jättämiin jälkiin. Mäkien rinteissä näkyvät 

kivivyöt, rantapalteet ja kivilohkareet on tulkittu mytologiseksi hahmoksi käsitetyn Ukon 

tai ukkosen aikaansaannoksiksi. 

Paikannimistöntutkimuksessa maankohoamisen yhteydet nimistöön ovat tulleet esiin 

aikaisemminkin. Nissilä käsitteli vuonna 1965 lyhyesti Iijokisuussa esiintyviä vanhoja 

vesistönimiä, jotka ovat siirtyneet maastonimiksi. Artikkelissa todettiin ilmiön olemassa 

olo esimerkkinimien avulla, mutta pohdintoja nimien iästä ei tehty (Nissilä 1965). 

Paikannimistön ikääminen maankohoamisen perusteella on esillä Slotten väitöskir-

jassa Sjönamnen i Karlebynejden (1978). Tutkimusalueelle 1200–1300-luvuilla saapunut 

ruotsalaisasutus lainasi suurimman osan luonnonpaikkojen nimistä alueen suomenkieli-

seltä väestöltä, ja maankohoamisen perusteella Slotte tulkitsee suomenkielisen nimeämi-

sen saaneen alkunsa 1200-luvulla (1978: 169): ”På basen av landhöjningen kan man 

beräkna att orterna har namngivits fr. o. m. ca 1200, väl huvudsakligen innan området 

ännu hade koloniserats av svenskar.”

Maankohoamista paikannimien ikäämisen metodina käytti väitöskirjassaan laajem-

min Pitkänen. Tutkimukseen Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö (1985) si-

sältyy useita esimerkkejä nimistä, joiden ikä voidaan määritellä nimen leksikaalisten ele-

menttien sekä maankohoamiseen liittyvää tietoa yhdistämällä. Menetelmän perusteet Pit-

känen on esittänyt kootusti artikkelissa Uplift as a method of dating the names of natural 

places (1990). 

Lounais-Suomen saariston ruotsinkielisen asutuksen juuret ovat Ruotsissa, josta asu-

tusta saapui alueelle 1100–1200-luvulta alkaen, mutta tätä muuttoliikettä on edeltänyt 

suomalaisasutus. Tästä todistavat suomen kieleen pohjautuvat lainanimet. Suomalaista 

alkuperää olevat nimet ovat luonnonpaikkojen nimiä, ja suurin osa nimistä on saarten, 

kallioluotojen, lahtien ja muiden rantapaikkojen nimiä. (Pitkänen 1990: 47–48.) Vaikka 

alueella puhuttu kieli on vaihtunut, osa paikannimistä, vaikka kyse olisi vain yksittäisistä 
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nimistä, on jäänyt käyttöön2. On kuitenkin huomattava, että kaikki tutkimusalueen suo-

malaisperäiset nimet eivät ole peräisin ruotsalaisasutusta edeltäneeltä ajalta; nuorempia 

suomalaisnimiä voi esiintyä alueilla, joilla suomenkielisiä asukkaita on ollut pisimpään.

(Pitkänen 1990: 47–48.)

Pitkänen tulkitsi nimiä korkeuskäyrien ja maankohoamiseen liittyvän tutkimustiedon 

avulla, lähteenä Glückert (1976), jonka mukaan saariston pohjoisessa osassa maankohoa-

minen on noin 51–53 cm vuosisadassa, keskiosissa 46–50 cm vuosisadassa ja eteläisessä 

osassa 42–45 cm vuosisadassa. Kymmenen metrin korkeustasolla alkunsa saanut nimi 

voidaan iätä varhaisimmillaan ajanlaskun alun jälkeisille ensimmäisille vuosisadoille tut-

kimusalueen pohjoisissa osissa, ja eteläosassa nimen ikäys siirtyisi kaksi tai kolmesataa 

vuotta taaksepäin, eli nimi olisi kaksi tai kolmesataa vuotta vanhempi. (Pitkänen 1990: 

49.)

Maankohoaminen sopii paremmin esimerkiksi lahdennimien kuin saarennimien ikää-

miseen, koska ”maankohoaminen vaikuttaa eri tavalla erilaisiin paikkoihin” (Pitkänen 

1985: 345; Pitkänen 1990: 49). Maankohoamiseen liittyvän tiedon avulla voidaan mää-

rittää ajankohta, jolloin lahdeksi nimetty paikka on ollut lahti, ja se ajankohta, milloin 

edellytykset nimetä paikka lahdeksi ovat syntyneet. (Pitkänen 1990: 50.) Maankohoami-

sen lisäksi nimien tulkinnassa on otettava huomioon vanhat asiakirjamerkinnät sekä kie-

lihistoriallinen tieto.

Nauvon Kvivlax-nimen taustalla on todennäköisesti nimi *Kuivalaksi. Korkeuskäy-

ristä oli pääteltävissä, että ”oikean ’lahden’ näyttää todennäköisesti 7,5 metrin käyrä, 

jonka mukaan lahden pohjukka on jo ehtinyt kuivua mutta suupuoli on vieläkin ollut koo-

kas lahti”. Tämän mukaan *Kuivalaksi-nimi ajoittuisi 600–700-luvuille. (Pitkänen 1985: 

346–347.) Lemlax-nimisen lahden tarkoite on erottunut lahtena 7,5–10 m korkeuskäyrillä 

(Pitkänen 1990: 53) ja nimen Rosklax, *Ruskonlahti, alkuperäinen tarkoite erottuu 10–15

m korkeuskäyrillä, eli korkeuskäyrien mukaan ajoittaen nimet olisivat Kuivalahden ni-

meä joitain satoja vuosia vanhempia (Pitkänen 1990: 53–54). Osa nimistä ajoittuu maan-

kohoamisen perusteella nuoremmiksi: ”Esimerkiksi Nauvon Innamaan Järvikariin on 

syntynyt ’järvi’ vasta 1500–1600-luvuilla” (Pitkänen 1985: 348).

                                                

2 Alkuperältään suomalaisia nimiä olisi yli 1000, rannikon paikannimien kokonaislukumäärästä, 40 000, 
lainanimiä olisi siis noin 2,5 % (Pitkänen 1990: 47–48).
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Vesistöjen muodossa tapahtuneita muutoksia nimien ikäämisessä on käyty läpi esi-

merkiksi Kiviniemen tutkimuksessa Väärät vedet (1977, esim. Kyynär(ä)-nimet, 131–

183). Kiviniemi selvitti ”väärien vesien” alkuperäisiä muotoja korkeuskäyrien ja vanho-

jen karttojen avulla. Näin hän pystyi päättelemään, mikä oli esimerkiksi Kyynärä-nimien 

tarkoitteiden alkuperäinen muoto nimeämisajankohtana. Mahdollisuuksia oli useita: ve-

denkokouman väärä muoto, joka muistutti koukussa olevaan kyynärpäätä; vedenko-

kouman liittyminen toiseen veteen kapean salmen kautta kyynärkoukun tavoin; vedenko-

kouma on viereiseltä, tavallisesti suuremmalta järveltä katsoen hyvin kapean kannaksen 

takana. (Mts. 178.) Kiviniemi otaksui, että Kyynäräjärvien alkuperäinen nimeämispe-

ruste oli vedenkokouman liittyminen kyynärpään tai kyynärkoukun tavoin isompaan jär-

veen tai jokeen. Nimi on näin ilmaissut pikemmin järven asemaa jossakin vesistösystee-

missä kuin muotoa. (Mts. 180.) 

Tutkimushetkellä nimien tarkoitteiden alkuperäiset piirteet eivät olleet selvästi havait-

tavissa. Esimerkiksi viisi tutkimusaineistoon kuuluvasta Kyynär(ä)järvestä oli vesijät-

tönä. (Kiviniemi 1977: 178.) Kiviniemi huomasi, että tarkoitteiden yhteiset piirteet tulivat 

näkyviin, jos vedenpinnan oletetaan olevan muutamia metrejä nykyistä korkeammalla. 

Tulkinta perustui – rannikkoalueita lukuun ottamatta – hyvin pieniin, 1–2 metrin muu-

toksiin vedenkorkeudessa. Esimerkiksi Siuntion Kynnarträsk (todennäköisesti alkuperäl-

tään *Kyynäräjärvi): kohteen topografia olisi ollut Kiviniemen olettama 1400–2000 

vuotta sitten. (Mts. 159–160.)

Ähtärin nimen etymologiointi on klassinen esimerkki vesistöhistoriaan pohjautuvasta

lähestymistavasta nimien etymologioinnissa, sillä Ähtärinjärven muinaisen topografian 

perusteella Ähtäri-nimeä edeltäneet *Ätsävä (joki) ja Ätsäri (järvi) viittaavat muinaiseen 

latvajärvi- tai laskuvesisuhteeseen, eli Ähtävänjoki on ollut muinaisen Ähtärinjärven las-

kujoki. Maankohoamisen ja muihin tähän liittyvien muutosten myötä Ähtärinjärvelle syn-

tyi uusi lasku-uoma (Inhanjoki noin 3200 vuotta sitten), ja vanha vesiyhteys Ähtävänjo-

keen katkesi noin 1500 vuotta sitten. Nimien on tulkittu olevan peräisin ajalta, jolloin 

vesiyhteys ei ollut vielä katkennut. (Rahkonen 2013: 176–177; Seppä & Tikkanen 2006b: 

89–92; Vilkuna, Kustaa 1951; SPK s.v. Ähtävä lähteineen.)

Myös lainanimistön tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota kielenulkoisten seikkojen 

merkitykseen paikannimien etymologioinnissa (Saarikivi 2006 [Article 2]: 18).
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2. UKKO SANANA, KÄSITTEENÄ JA PAIKANNIMEN 
OSANA 

2.1. Ukko-sanan merkityksiä suomen kielessä 

Etymologiseen nimistöntutkimukseen kuuluu nimenosien perusmerkityksen selvittämi-

nen. Nykyisin yleiskieleen kuuluvan ukko-sanan alkuperän selvittäminen vaikuttaa ver-

raten mutkikkaalta. Sana ei alun perin ole yleissuomalainen, se ei ole edes yleisimmässä 

merkityksessään ’vanha mies’ esiintynyt lounaismurteissa eikä Satakunnassa (SKES),

mutta se esiintyy kuitenkin kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä liiviä lukuun otta-

matta (Häkkinen 2004 s.v. ukko). Ukko-sana ei esiinny saamen kielessä, mutta saamen 

kielissä on useita vastineita suomen kielen käsitteille ukko ja ukkonen. Inarinsaamessa 

suomen äijä-sanaa etymologisesti vastaava sana, jolla on ’ukkosen’ sekä ’ukkosen juma-

lan’ merkitys, on äijih. Äijih-sanalle on kirjattu myös merkitys ’vanha mies, vanhus’ 

(’Greis, Alter’) sekä ilmaus noajdi-äijih ’Zauberer’, ”noitaäijä” (Itkonen 1958: 590).

Itämerensuomalaisen levikin perusteella ukko-sana voidaan sijoittaa kantasuomalai-

seen kerrostumaan (Häkkinen 2004 s.v. ukko). Lehtisen mukaan (2007: 82) ”varhaiskan-

tasuomi on saamelaiskielten ja itämerensuomalaisten kielten oletettu yhteinen kantakieli 

ja myöhäiskantasuomi sen tytärkieli, josta puolestaan nykyiset itämerensuomalaiset kielet 

ovat kehittyneet”. Muutosprosessin, jossa varhaiskantasuomi muuttui myöhäiskan-

tasuomeksi, on arvioitu kestäneen noin tuhat vuotta, ja muutosprosessin on arvioitu päät-

tyneen ”viimeisinä vuosisatoina ennen ajanlaskun taitetta” (Lehtinen 2007: 94). Leskisen 

mukaan (1981: 4) ”myöhäiskantasuomi on viimeistään ajanlaskumme taitteessa ollut ja-

kaantuneena kolmeen päämurteeseen: pohjois-, etelä- ja itäkantasuomeen”. Ukko-sanan 

alkujuuret voisivat sijoittua itäkantasuomeksi kutsutulle kielen rekonstruktiotasolle. 

(Suomen kielen kehityksen vaiheista ks. myös esim. Häkkinen 2004: 12–13 ja Kallio 

2014: 164–165.)

Nykyisin itämerensuomalaiset kielet jakaantuvat selvästi itäiseen ja läntiseen päähaa-

raan, ja näistä itäiseen kuuluvat suomen itämurteet, karjala, inkeroinen, lyydi ja vepsä 

(Leskinen 1981: 5). Useiden suomen itämurteiden keskeisten piirteiden on todettu periy-

tyvän muinaiskarjalaksi kutsutusta kielimuodosta. Muinaiskarjalaa puhuttiin ”Laatokan 
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länsi- ja luoteisrannikon kukoistavissa, runsaasti löytöjä jättäneissä keskuksissa” noin 

1000 vuotta sitten (Lehtinen 2007: 275). 

Tässä luvussa esittelen ukko-sanan tunnettuja merkityksiä suomen kielen ja muiden 

itämerensuomalaisten kielten puhuma-alueella (alaluvut 2.1.– 2.2.). Alaluvussa 2.3. kä-

sittelen kvartsia ja piikiveä tarkoittavaa ilmausta ukonkivi. Luvun lopuksi käyn läpi ukko-

elementin sisältävän nimistön aikaisempaa tutkimusta.

2.1.1. Ukko ’vanha mies, miespuolinen sukulainen’ 

Ukko-sana on selitetty itämerensuomalaisissa kielissä syntyneeksi epäsäännölliseksi hel-

littelymuodoksi ikivanhasta mieheen tai miespuoliseen olentoon viittaavasta uros-sa-

nasta. Ukko-sanan on tulkittu muodostuvan sanavartalosta u- ja johtimesta -kko, jota 

esiintyy puhuttelusanoissa, kuten veikko, eukko, seukko(i): ”Itämerensuomalaisten kielten 

ukko on vaikeasti etymologioitavissa siitä syystä, että varsinainen sanavartalo on mah-

dollisimman niukka, nimittäin u-, koska aines -kko on katsottava johtimeksi. Aines -kko

on tavallinen juuri puhuttelusanoissa: vrt. vei-kko, či-kko, eu-kko, seu-kko(i). Toisaalta 

tietenkin on lyhyellä u:lla alkavia ihmisiä tarkoittavia ilmauksia varsin vähän, ehkä vain 

uros. Sanojen yhdistäminen ei lienekään mahdotonta.” (Nirvi 1952: 157.)

Itämerensuomalaisen kielikartaston mukaan ukko- ja uros-sanoilla on merkitys ’mies’ 

vain karjalan kielessä. Sanat ovat tavallisia myös muissa itämerensuomalaisissa kielissä, 

mutta semanttisesti erikoistuneina: ukko ’isoisän’ ja ’vanhan miehen’ merkityksessä, uros

maskuliinista sukupuolta tarkoittavana. (ALFE 2: 246.)

Ukko-sanan merkityksistä tavallisin on ’iäkäs, vanha mies, äijä’ (NS). Sana on ollut 

vanhaa miestä tarkoittavana kansanomaisessa käytössä melko yleinen muualla paitsi lou-

naismurteissa ja Satakunnassa (SKES). Isoisää merkitsevänä ukko-ilmaus on luokiteltu 

karjalais-savolaiseksi (ja vepsäläiseksi) (Nirvi 1952: 151).

Sukulaisuutta merkitsevänä ukko-sana esiintyy myös laajalla alueella. Nykysuomen 

sanakirja määrittelee ukko-sanan sukulaisuuteen viittaaviksi merkityksiksi ’isä’, ’avio-

mies’, ’isoisä, ukki’ (kansanomaisessa ja arkisessa käytössä) (NS). SKES:n mukaan ukko

merkityksessä ’isoisä’ on tunnettu kaakkoismurteissa, Pohjois-Karjalassa, Savossa, pai-

koin Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Aviomiehen merkityksessä sana on myös laajalle 

levinnyt, usein leikillisesti käytetty (ei lounaismurteissa, Satakunnassa eikä Peräpoh-

jassa). (SKES.)
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Ukko-sanan päämerkitys nykykielessä on siis vanha mies, ja isoisää tai sukulaista 

merkitsevänä sanalla on suppeampi itämurteinen levikki. Laatokan luoteispuolella sekä 

Pohjois-Karjalassa isoisää tarkoittavana sanana on ollut käytössä ukko, Karjalankannak-

sella isoisään on viitattu sanalla äijä. (Nirvi 1952: 152–153.) Nirvin mukaan ukko-sanan 

ovat korvanneet aikojen kuluessa eri alueilla esimerkiksi vaija, vaari tai äijä (Nirvi 1952: 

156). Lounais- ja satakuntalaismurteiden merkitystä ukko ’vanha mies’ ja ’aviomies’ 

Nirvi pitää kirja- ja yleiskielen vaikutuksena, ei kansanomaisena käyttönä (mts. 155).

Tätä ajatusta tukee myös paikannimien levikki. 

Vermlannin savon murteessa ukko-ilmauksen appellatiiviseksi merkitykseksi on kir-

jattu ’vanha mies, ukko, isoisä’; ’ukkonen’ (suomen kielessä), mutta vermlanninsuomessa 

merkitys on tavallisimmin ’ukkonen’ (Mägiste 1968: 741–742).

Vaikka nykykielessä ukko-sanan merkityksistä laajalle levinnein on ’vanhan miehen’ 

merkitys, Castrénin mukaan ukko-sanan (ja sen varianttien) alkuperäinen merkitys olisi 

’vanhempi, kunnioitettu miespuolinen sukulainen’ (’en äldre aktad anförvandt af 

mankönet’) kuten isän tai äidin isä, isä, setä tai eno tai vanhempi veli. Vanhemman (ar-

vostetun) henkilön merkitys olisi edellä mainittuja merkityksiä myöhäisempi. (Castrén 

1852: 139.) Ja tavallaan samaan suuntaan viittaa myös Ganander Mythologia Fennicassa

(1789/1960): ”Ukko, den äldsta Finnarnes Gudamagt, näst Jumala” sekä ”äldre än For-

nioter, Finnarnes Stamfader - - -”.

Esiintyessään yhdyssanan osana ukko voi viitata koiraseläimeen, kuten esim. ukko-

metso ’urosmetso’ (NS), mutta merkitykseen tuntuu usein liittyvän esiin myös kohteen 

koko tai ikä. SKES onkin määritellyt ukko-määriteosan merkityksen yhdyssanoissa seu-

raavasti: ukko ’suurikokoinen, paksu, kestävä tai erikoisen tärkeä, merkittävä tms.’

(SKES). Yhdyssanan osana edellä mainittu merkitys tulee esiin esimerkiksi seuraavissa: 

ukkohirsi, ukkohonka, ukkokuusi, ukkokivi, ukkolaine, ukkohauki, ukkolahna, ukkolohi;

ukkovarvas (SSA s.v. ukko). NS:n esimerkkejä ovat esimerkiksi ukkoetana ’Limax maxi-

mus, suurin Suomessa elävä etana’, ukkohauki ’hyvin iso hauki’, ukkoherra ’tukkisavo-

tan, työmaan esimies, pomo’, ukkokuusi ’vanha ja suuri kuusi’, ukkometso ’urosmetso’.

Oman ryhmänsä muodostavat ukko-elementin sisältävät kasveihin viittaavat yhdyssa-

nat, joita on useita, kuten ukonnauris ’Erysimum, ristikukkaisiin kuuluvia karvaisia ruo-

hoja t. varpumaisia kasveja’, ukonparta ’Nardus stricta, laihoilla niityillä kasvava matala, 

monivuotinen heinä’, ukonputki ’Heracleum, putkikasveja’. Sienien nimityksinä esiintyy 
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esimerkiksi ukonsieni ’Lepiota, syötävä helttasieni’ ja ukonkuukunen (Bovista Lycoper-

don, Castrénilla ukontuhnio). (NS.)

Merkityksillä ukko ’vaaja’, ’paaluke’ on suppeahko itämurteinen levikki. ”Otavan las-

kua varten kalastajat löivät rantaan pystyyn ukot” (NS). ”Ukkoja käytetään syvässä ve-

dessä laiturirakennuksissa, laivojen, tukkilauttojen, loistojen kiinnityspaaluina yms.” 

(NS).

Ukko-sanan maskuliinisista merkityspiirteistä johtuen myös nimen käyttö (muinais-

suomalaisena) henkilönnimenä on hyvin ymmärrettävissä. Tosin myös germaanisissa kie-

lissä on äänteellisesti vastaavia nimiä (muinaisyläsaksassa Ucho, muinaistanskassa 

Uggi), joihin on varauksella verrattu Ukkola, Ukkila -nimiä (Saxén 1900: 109).

2.1.2. Ukko luonnonilmiönä ja mytologisena hahmona  

Ukko-sanalla on viitattu ukkoseen, ukonilmaan (NS). Luonnonilmiötä, ukkosta, merkit-

sevänä ukko-elementti esiintyy monien yhdyssanojen alkuosana: ukon-, ukkosen-, ukkos-

ilma, ukon- tai ukkosenjyrinä; ukon- tai ukkosen tuli; ukkosenvalkea ’salama; salaman 

sytyttämä tulipalo’. Ukon- tai ukkosenkivi, -nuoli, -nalkki, -naula, -vaaja, -taltta (SKES).

Ukko on tunnettu myös muinaissuomalaisena jumaluuden nimityksenä, lähinnä ukko-

sen ja sään jumalana, sateen ja vuodentulon antajana, esimerkiksi NS:n mukaan sanan 

merkityksiä ovat ’(pakanuudenaikainen) ylijumala’; ’ukkosen jumala’. Ukkonen luon-

nonilmiönä ja siihen liittyvä salamointi ja jyrinä on selitetty personifioidun jumaluuden 

toiminnan aiheuttamaksi (SKES). Agricola on maininnut Ukon yhtenä karjalaisten paka-

nallisista jumalista Psalttarin esipuherunossa (Häkkinen 2004 s.v. ukko). Agricolan mai-

ninta Ukosta jumalana on vanhin ja usein siteerattu. 

”Ukko-nimellä kutsutun jumalan tai pyhimyksen palvonnasta” on tietoja myös Suo-

mesta esimerkiksi Savosta, Hämeestä ja Rautalammilta (SKES). Castrén on käsitellyt eri-

tyisesti ukkoa jumaluuden nimityksenä artikkelissa Hvad beteckna i den Finska mytholo-

gien orden jumala och ukko? (1852), joka osittain sisältyy myös teokseen Luentoja suo-

malaisesta mytologiasta (Castrén & Ahola 2016: 98–115, suomennos teoksesta Föreläs-

ningar i Finsk mytologi). Myöhemmässä tutkimuksessa Ukkoa ukkosen jumalana ovat 

käsitelleet esimerkiksi Harva (1948), Haavio (1967), Siikala (2013) ja Salo (1997, 2006,

2012a ja 2012b), ja Anttonen on esittänyt yhteenvedon aikaisemmasta tutkimuksesta 

(2012: 191–193).
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Mytologisessa merkityksessä ukko-sanalla on viitattu myös vanhaksi mieheksi kuvi-

teltuun haltijaan: ”Metsän, mannun, vuoren ukko”, ”ve’en ukko ruohoparta” (NS). Ukko-

sanalla viitataan eri jumaliin kansanrunoudessa esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: veen 

ukko, Tapiolan ukko (Tapio), kummun ukko, Tuonen tai Tuonelan ukko, taivahan ukko,

ilman ukko. Ukko-sanalla voidaan viitata esimerkiksi Tapioon tai karhuun. (Castrén 1852: 

140–142.) Ukko-sanaan tuntuu liittyvän mytologinen yleismerkitys. Sanalla voidaan vii-

tata mahtavaan luonnonvoimaan tai ilmanjumaluuteen tai vanhaksi mieheksi kuviteltuun 

haltijaan. Paikannimiaineistossa nämä merkitykset toisinaan yhdistyvät. Louhikkoiseen 

tai jyrkkään paikkaan, jota toisaalta kuvaillaan ukkosen särkemäksi, voi liittyä myös ta-

rina vuorenhaltijasta.

Castrénin mukaan ”Ukon eli Äijän sekä Akan (Akko) eli Ämmän uskottiin olevan 

jossakin suhteessa veteen”, ja todisteena tästä olisivat järviin, koskiin ynnä muihin vesis-

töpaikkoihin liittyvät nimet kuten ”Akonjärvi, Akka (järvi), Akon koski, Ämmä (koski),

Äijän paikka (suuri vesiputous), Akon lahti, Ämmän lahti jne”. Lisäksi mainitaan ilmauk-

set ukon virta, joka merkitsee ”veden kulkua myötävirtaan”, ja ämmän virta [akanvirta],

joka tarkoittaa ”veden kulkua vastavirtaan”. (Castrén & Ahola 2016: 111.)

Ukonvaajalla on tarkoitettu esihistoriallista kiviasetta; tavallisen selityksen mukaan 

vaaja on kova, musta, kiilamainen kivi, jonka voi joskus löytää paikasta, johon salama 

on iskenyt (Harva 1948: 88). Ukko-käsitteellä on siis tarkoitettu pelottavaa luonnonil-

miötä, joka saa salamoinnillaan aikaan tulen. Tulentekoon, mutta myös työkaluihin käy-

tetyn kvartsi-kivilajin suomen kielen kansanomainen nimi viittaa mytologiseen tulenis-

kentään: ukonkivi (Salo 2012a: 427).

Ukkoseen liittyviä ilmauksia mainitaan ukko tai ukkonen pauhaa, jyskyy; ukon tai uk-

kosen jylinä, jyrinä (Castrén 1852: 151). Eräissä suomen lähi- sekä etäsukukielissä ukko-

sen nimitys perustuu nimenomaan luonnonilmiön tuottamaan ääneen (näin myös indoeu-

rooppalaisissa kielissä3). Salamaan viitataan esimerkiksi ilmauksilla ukko iskee tulta, val-

kiata (mts. 151). Salamasta on lisäksi sanottu, että lyö louhta, louhia tai louhii, lyö valk-

kiat tai lyö salasmaa, saralmaa, salankoo (Harva 1948: 98–99).

                                                

3 Ukkoseen ja salamointiin liittyvästä sanastosta indoeurooppalaissa kielissä:
”Words for ’thunder’ are mostly from various roots denoting noise, of which one is especially widespread 
in its application to thunder. But in one group the development is probably through ’thunderbolt’ from a 



47

2.2. Ukko-sanan taustaa itämerensuomalaisella kielialueella 

Karjalassa tunnetaan ukko-sanalle merkitykset ’vanha mies’ ja ’aviomies’ (kaikilla mur-

realueilla4), ’(ukkosen)jumalan’ ja ’ukkosen’ merkityksessä sana on tunnettu kaikilla 

murrealueilla, myös Tverissä. Merkitys ’isoisä’ on tunnettu Vienan Karjalassa ja Tve-

rissä. (KKSK.)

Ukko-sanaa voidaan käyttää taipumattoman adjektiivin tapaan, jolloin merkitys on 

’hyvin suuri, aimo, kelpo, melkoinen, kova, varsinainen’. Esimerkit ovat eteläkarjalasta 

ja livvistä. Interjektion tapaan käytettynä ukko-sanalla ilmaistaan ihmettelyä ja päivitte-

lyä: vod on ukko, midä pagizoo. Edellisen tapaan merkitys on tunnettu eteläkarjalassa ja 

livvissä. Karjalasta on mainittu myös ukkola-sanan appellatiiviset merkitykset ’aviomie-

hen vanhempien koti’ (Suojärvi) ja ’äidin vanhempien koti’ (Uhtua). (KKSK.)

Lyydissä uk, ukko tunnetaan merkityksessä ’ukko, vanhus, (avio)mies’ (SKES). Vep-

sässä sana esiintyy merkityksessä ’ukko, vanha mies, aviomies’ muodoissa uk ja deminu-

tiivisessa muodossa ukeińe, ukoińe, ukōńe (SKES).

Vepsän sana ukōńe tarkoittaa ’vanha mies, ukko’ sekä ’aviomies’. Jumalan nimitys 

on Jumou (G’umou, Jum, D’umal). Jumou on Ukkoa vastaava hahmo ukkosen ja ukkos-

myrskyn aikaansaajana.  Luonnonilmiöiden nimityksiä vepsän kielessä ovat muun mu-

assa g’umalang’uru ’ukkonen’ (kirjaimellisesti ’jumalan jylinä’) ja g’umalansä ’ukkos-

myrsky’ (kirjaimellisesti ’jumalanilma’). (Vinokurova 2005: 138.)

Suomen ukko-sanan käännösvastineita viron kielessä ovat vanamees (merkityksessä 

’vanha mies’) vanataat (’vanha ukko’), vanaisa, vana ätt (’isoisä’). Lisäksi on mainittu 

erisnimenä pakanuudenaikaisesta jumalasta ilmaus Uku. (SVSS s.v. ukko.)

Suomi-viro-suursanakirja antaa ukkoselle seuraavat vironkieliset vastineet: äike,

pikne, kõu; müristamine, kõuemürin. Näitä esiintyy eri fraaseissa, kuten kõu kõmises tai

müristas ’ukkonen jyrisi’, oli äike (pikne) ’oli ukkonen’, äikese ajal; äikesega ’ukkosella’ 

                                                

root meaning ’strike’, in another word through ’thick cloud; and there are some mythological terms.” 
(Buck 1949: 57, s.v. thunder)

4 Karjalan kielen sanakirjassa karjalan kielen murteet on jaoteltu kahteen päämurteeseen: varsinaiskarja-
laan ja aunukselaismurteisiin, eli livviin. Varsinaiskarjala jakautuu vienalaismurteisiin eli vienaan ja ete-
läkarjalaismurteisiin eli eteläkarjalaan. (KKSK: 6.)
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ja yhdyssanoissa kuten äikeseilm, kõueilm ’ukkosilma, ukkosenjyrinä’, piksepilv, äi-

kesepilv ’ukkospilvi’ ja äikesehoog ’ukkoskuuro, ukkospuuska’. (SVSSK.)

Kettusen sanakirja (1958) mainitsee ukkosen merkityksessä ilmaukset kõu ja kõueilm; 

pikker ja pikne sekä äikene. Kõu-ilmaukselle on annettu ukkosen lisäksi ’ukkosen juma-

lan’ merkitys; näin myös SSA:n mukaan. SSA mainitsee suomen kouko-sanan yhteydessä 

lisäksi ilmauksen vana kõu ’vanhus, ukko, esi-isä, isoisä’. Suomen kielen kouko-sanalle 

SSA antaa merkitykset ’aave, kummitus, karhu, susi, peto; täi; kookas henkilö’. Rinnak-

kaismuotoja sanalle on merkitty koukoi, kouki ja kouvo. Alkuperältään sana on tulkittu 

varauksella balttilaiseksi, verraten liettuan sanaan kaũkas ’kääpiömäinen maan- tai ko-

dinhaltija, tonttu’, latvian kauks ’tonttu’ ja muinaispreussin cawx ’piru’ tai alkuperä olisi 

indoeurooppalainen *kouko-. Junttilan mukaan kouko-sanan balttilainen etymologia on 

keskustelun myötä hyväksytty. (Junttila 2015: 85, 93, 98, 174.)

Tiedot mahdollisesta Ukon palvonnasta Virossa ovat olleet kiistanalaisia. SKES:n 

ukko-sanaa käsittelevässä sana-artikkelissa on todettu, että viron sana ukk (gen. uku) ”lie-

nee lainaa suomesta, ylijumalan merkityksessä luultavasti vasta Kreutzwaldin 1830-lu-

vulla eräässä kirjoituksessaan käyttöön ottama”. Alun perin Kreutzwaldin tutkimuksissa

esiintyneitä tietoja on toisaalta nostettu esiin suomalaisessa tutkimuksessa (Krohn, Julius 

1894: 31, 57–58) mutta myös kritisoitu (Krohn, Kaarle 1918: 88). Tutkimuksessa esiintyy 

tieto talojen luona olevista uhrikivistä, joita on nimitetty Ukon kiviksi. Saman lähteen 

mukaan Virossa olisi tunnettu Ukon vakka, eli tuohesta tai päreestä tehty kannellinen 

vakka, jonka ympärille Ukon-juhlan yhteydessä katettiin juomia ja ruokia, lisäksi vak-

kaan laitettiin tuokkonen, jossa oli kylvösiemeniä. (Krohn, Julius 1894: 31, 57–58.)

Kaarle Krohn on myöhemmin arvellut Kreutzwaldin saaneen Ukon vakka (Ukko vak) -ni-

mityksen inkeriläisiltä ja sekoittaneen käsitteen virolaiseen tontun vakka -käsitteeseen 

(Tõnni vak, ’Antoniuksen vakka’). Uhrit, jotka oli pantu tähän vakkaan, oli omistettu ko-

dinhaltialle eikä ukkosjumalalle. (Krohn, Kaarle 1918: 88.) 

Looritsin mukaan tutkimuksessa esiintyvä Uku merkityksessä ’ylijumala’ on kopioitu

Gananderilta, toisaalta taas ”Ukko-kultissa” kuvastuvat skandinaaviset vaikutteet, jotka 

ovat osin itäsuomalaisen perinteen kautta kulkeutuneet Virumaan rannikolle ja jonkin 

verran myös sisämaahan (Loorits 1932: 41). Samoilla linjoilla on Setälä, jonka mukaan 

Ukko jumaluuden nimityksenä esiintyy itämerensuomalaisilla, näistäkin lähinnä suoma-
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laisilla ja karjalaisilla, ja virolaisten mytologisen Uku-hahmon yhteys Ukko-ukkosenju-

malaan ei ole selkeä: ” - - - jedenfalls bleibt es etwas unsicher, ob est. Uku ein donnergott, 

also derselbe wie der Ukko der finnen, oder etwas anderes war” (Setälä 1910: 199).

Vatjasta on kirjattu ilmaus ukò лājeƞgi ’vaia-nikel’ (gromovaja strela) ’ukonnuoli’, 

mutta ukkosta merkitsevänä sanana useammissa merkitysyhteyksissä ja yhdyssanojen al-

kuosana esiintyy jürü, esim. jürü-pilvi ’ukkospilvi’ (Tsvetkov 1995: 374b, 77b). Vatjan 

kielen Kukkosin murteesta on kirjattu ilmaus ukō-лōkka ’sateenkaari’. Kun kielenop-

paalta oli kysytty, käytetäänkö ukko-sanaa, hän oli vastannut, että meillä sitä ei käytetä, 

vaan ”rantkunnaz” (Posti & Suhonen 1980: 561). Jürü-sana ’ukkosen’ merkityksessä on 

myös Kukkosin murteessa käytetty (mts. 108). SKES mainitsee vatjasta sanat ukko,

(h)ukko (h sekundaarinen) merkityksessä ’ukko, vanha mies’, hukō jürü ’ukkosen jyrinä’, 

ja kreevinistä ukku, ukke ’ukkonen’, mutta SKES:n mukaan vatjan sanat ovat luultavasti 

suomesta peräisin. 

Liivissä ukkoseen viitataan sanalla pī ̓tki (johdos kantasuomen pitkä-sanasta, SSA s.v. 

pitkä ja pitkäinen). Tunnetaan esimerkiksi ilmaukset pī ̓tki izá ’der donnervater’ ja pī ̓tkis-

ki’ǔv, pī ̓tkiz-lēd ’ukonvaaja, ukkosen heittämä kivi, kivikirves’. (Kettunen 1938: 294.)

Kuten edellä on käynyt ilmi, itämerensuomalaisten kielten äijä-sanan merkityspiir-

teissä on paljon yhteistä ukko-sanan kanssa; päämerkitys on ’vanha mies, vanhus’, mutta 

sana tunnetaan eri tahoilla murteissa merkityksissä ’isä, isoisä, appi, aviomies, naimisissa 

oleva mies, isäntä, vanhaisäntä’ (SSA). Kyseessä on ikivanha omaperäinen sana, jolla on 

etymologisia vastineita itämerensuomessa, saamessa ja permiläiskielissä (Häkkinen 2004 

s.v. äijä; SSA s.v. äijä)5. Lähisukukielissä tunnetaan merkitykset ’vanha mies’ (inkeroi-

nen) ja ’isoisä tai appi’ (inkeroinen, vatja; vatjassa sana muodossa äd’jä) (SSA). Viron 

kielessä sana äi, äijo esiintyy ’pirun’ merkityksessä sekä muodossa äike(ne) merkityk-

sessä ’ukkonen’ (SSA). Sanalla on virossa myös merkitykset ’appi’ (esim. Kettunen 1958,

                                                

5 Äijä-sanan vastineita etäsukukielissä, merkityksenä ’mies’, ’ukko’ tai ’uros’: Lapin aggja ’isoisä; vanha 
mies, äijä; setä’ ; ’ukkonen’ (SSA). Etäsukukielisinä vastineina mainitaan lisäksi udmurtin aji ’isä, uros’, 
komin. aj ’isä, isoisä’ ja ajka ’appi, aviomies’. (> mansiP ojka ’mies, aviomies; ukko’; komi tai mansi > 
hantiP ojka ’vanha ukko, vanha mies; aviomies; karhu’ (SSA). SKES mainitsee lisäksi komin gim-ai ’uk-
konen’. 
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Metsmägi ym. 2012; ALFE 2: 181). Viron koillisrannikolla ja Itä-Virossa sanan äi-mer-

kitys on ’isoisä’. Vatjan äd'd'ä merkitsee myös ’isoisää’. (ALFE 2: 182.)

Ilmauksen äijä(n merkitys ’paljon, suuri määrä’ tunnetaan inkeroisesta, karjalasta, 

lyydistä ja vepsästä. (Äijä-sanaan liittyvästä käytöstä ja variaatiosta karjalan kielessä ks. 

tarkemmin KKSK s.v. äijä, äijällä, äijä(n), äijeä ym. sekä lähisukukielissä ks. SSA.)

Harvan mukaan sanonnalla äijä jyrittää (Nurmijärvi) on viitattu ukkoseen, mutta 

Harva on lisäksi todennut, että Ukko ja Ukkonen ovat yleisimmät ukkosenjumalan nimi-

tykset, runoudessa miltei yksinomaiset (Harva 1948: 77–80). Sekä Harva että Harvaa läh-

teenään käyttänyt Unto Salo ovat kuitenkin kiinnittäneet huomiota viron kielen ilmauk-

siin äiä hoog ’ukkossade’ ja äikene ’ukkonen’ (Harva 1948: 79; Salo 2012a: 363).

Paikannimissä äijä-elementin sisältävät nimet muodostavat selkeän läntisen levikki-

alueen (ks. kartta 59: Ukko- ja äijä-elementti luontonimissä). Kepsu on tulkinnut Äijä-

alkuiset nimet yleisesti läntisiksi nimiksi, laajalevikkiseen nuorempaan läntiseen asutus-

nimikerrostumaan kuuluviksi (Kepsu 1990: 230–231). 1500–1600-luvuilta Pohjois-Sa-

vosta, Säämingistä ja Kaakkois-Suomesta on muutamia asiakirjamerkintöjä äijä-elemen-

tin sisältävistä nimistä: Äijon aho (Randasalmi), äijonn sari (Randasalmi) (Alanen 2008); 

Äijun Saarj (RandaSalmij Sochn) (Alanen 2004). Itä-Suomen alueella Äijä-alkuisia nimiä 

on 1500–1600-luvun kaskimaiden nimiä käsitteleviin lähteisiin kirjattu lukumääräisesti 

vähemmän kuin Ukko-nimiä.

Castrénin mukaan nimitys ukko jumaluuden nimityksenä ei voi olla erityisen vanha, 

ainakaan vanhin, sillä sana tässä merkityksessä tunnetaan Suomen lisäksi hänen mu-

kaansa ”ainoastaan Virossa ja hiukan muuntuneessa muodossa myös Lapissa” (Castrén 

& Ahola 2016: 98–99).

Vanhana jumaluuden nimityksenä ukkoa ei pidä myöskään Setälä, ja lisäksi ukkosen 

jumalan kultti on hänen mukaansa germaanista alkuperää. Setälä vertaa ukko-sanan mer-

kityksiä ’vanha mies, vanhus’ Thorin nimityksiin godgubben, gofar, gobonden. (Setälä 

1910: 199.) ”Auf alle fälle ist die ähnlichkeit in der anwendung des schwed. und finn. 

wortes so gross, dass man kaum an zufall denken kann” (Setälä 1910: 200). Myös Castrén 

mainitsee esimerkkejä ruotsin, latinan ja saksan kielistä (ruots. gudgubben, gofar ’ukko-

sen jumala’, lat. Jupiter ’gud fader’, saks. der Alte Gott, der alte Vater ’jumala’) (Castrén 

1852: 139–140).
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Isoisä ja ukkonen on rinnastettu myös samojedikieliin kuuluvassa selkupissa, jossa on 

ukkoseen viitattu ilmauksella iĺč́a totta ’thunder’ (ukkonen), kirjaimellisesti ’isoisä ki-

roaa’ (grandfather curses, swears). Isoisällä viitattiin Nom-jumaluuteen. Lapsia komen-

nettiin ukkosmyrskyn aikaan pysymään hiljaa, koska ”isoisä kiroaa”. Joskus eufemistinen 

isoisää merkitsevä iĺč́a-sana on korvattu sanalla Nom ’jumala, taivas’: numi̬t č́ari̬ ’thun-

der’, kirjaimellisesti ’voice of Num/sound of the sky’. (Tuchkova ym. 2010: 117.) Iĺč́a-

sanalla on selkupissa useita merkityksiä: ’grandfather (any male relative older than the 

parents: grandfather, great-grandfather, father-in-law, the elder brother of the father, of 

the mother, or of the husband’, ja näiden lisäksi vielä eufemistinen ’karhun’ merkitys

(Tuchkova ym. 2010: 117).

Asia ei muutu ainakaan yksinkertaisemmaksi, kun ns. Ukko-kulttia tutkitaan kulttuu-

risena ilmiönä. Skandinaaviset ja balttilaiset vaikutteet on mainittu: ”Suomen Ukko ja 

Skandinavian saamelaisten Horagalles ovat balttivaikutteiden lisäksi muovautuneet 

skandinaavisten mielikuvien pohjalta” (Siikala 1999: 99). Balttilainen alkuperä näkyy

1800-luvulle jatkuneiden Ukon vakkojen vietossa. Siikalan mukaan ”kaskikulttuurin va-

kiintuminen [balttilaiskosketusten aikana] johti sadetta antavan Ukon merkityksen kas-

vuun ja 1800-luvulle jatkuneisiin riittimenoihin, Ukon vakkoihin, joilla kommuuniouh-

rina ja olutjuhlana on läheisiä vastineita balttikulttuurissa” (Siikala 2013: 476).

Salo on todennut, että Ukko ja Ilmarinen ovat lähtökohdiltaan sama indoeurooppalai-

nen ihmishahmoinen ukkosenjumaluus (Salo 2012a: 263)6. Personifioidusta ukkosesta tai 

ukkosen jumaluudesta löytyy esimerkkejä niin suomalais-ugrilaiselta kuin indoeurooppa-

laiseltakin puolelta. Edellä esitetyn perusteella voinee todeta, että ukkonen ja ukkosenju-

maluuteen liittyvä kansanperinne muodostavat laajan, ajallisesti kerrostuneen kulttuuri-

lainojen verkoston, jonka osaksi myös itämerensuomalainen ukkosta käsittelevä kansan-

perinne liittyy. Itse ukko-sanan tausta jää edelleenkin arvoitukseksi. Sanalla ei ole vasti-

neita itämerensuomalaisen kielialueen ulkopuolella. Suomen kielen etäsukukielistä ei 

                                                

6 Salon mukaan indoeurooppalaisen ilmanjumaluuden kultti levisi Suomen alueelle vasarakirveskulttuu-
rin mukana, ”kulttuurinvälittäjinä Virosta muuttaneet uudet vasarakansan pienryhmät”. Ilmanjumaluuden 
nimi oli Ilmamoinen, ”myöhemmin Ilmariseksi nimitetty”. Uuden jumaluuden lisäksi ajanjaksolla omak-
suttiin samasta suunnasta maanviljelys ja siihen liittyvät tiedot ja taidot. (Salo 2012a: 340.)
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löydy itämerensuomen ukko-käsitteeseen viittaavaa sanastoa eikä sanan etymologioissa 

ole viitattu myöskään indoeurooppalaiseen alkuperään. 

2.3. Ukonkivi kvartsin kansanomaisena nimityksenä 

Nykysuomen sanakirjan mukaan ilmauksella ukonkivi on sekä ’kvartsin’ että ’piikiven’ 

merkitys. Kvartsi on yksi graniitin päämineraaleista, ja muita kvartsia sisältäviä kivilajeja 

ovat esimerkiksi kvartsidioriitti ja granodioriitti (Taipale & Saarnisto 1991: 90). Kvart-

siitti on ”pääasiallisesti kvartsia sisältävä valkoinen, harmaa tai punertava kiteinen lius-

kekivi” (NS s.v. kvartsiitti).

Tulentekoon on käytetty esihistoriallisista ajoista lähtien aina 1900-luvulle asti kvart-

siryhmän kivilajeja. ”Eri kivilajit ja niiden nimitykset ovat sekaantuneet, ja piikiven kan-

sankieliset nimitykset ovat paikoitellen yleistyneet merkitsemään kaikkia tuleniskentään 

soveltuvia kivilajeja” (ALFE 1: 95). Kvartsia on käytetty Suomessa pieniin työkaluihin 

koko kivikauden ajan, ja kvartsi-iskoksia on löydetty myös rautakautisista muinaisjään-

nöksistä, esimerkiksi eräästä hautaröykkiöstä Kalannissa (Lehtosalo-Hilander 1988: 22).

1800-luvulla oppikirjoissa ukonkivi on ollut kvartsin nimityksistä yleisin. Horilan tut-

kimuksessa vuodelta 1967 käsitellään 1800-luvun geologisia uudissanoja Antero Vare-

liuksen kielessä, mutta tutkimuksessa on käsitelty myös yleisimpien kivilajien kansan-

omaisten nimitysten levikkejä ja merkityspiirteitä. Suomen kielen geologisen sanaston 

vaiheita ei ennen Horilaa ollut selvitetty (Virtaranta 1967: 146), eikä niistä tämän jälkeen-

kään liene tehty laajempaa tutkimusta.

Horilan mukaan ukonkivi on viitannut nimenomaan valkoiseen kvartsiin, ja piillä, pii-

kivellä ja limsiöllä on tarkoitettu kivilajia, jota käytettiin tulentekoon. Ukonkivi-appella-

tiivin levikki sijoittuu pääosin itämurteiden alueelle. Limsiö-sanaa on käytetty lounais-

murteiden alueella. Valkoisen kvartsin kansanomaisena nimityksenä lännessä on ollut 

kuutelo ~ kuutilo. (Horila 1967: 174–175, 179, 188; ALFE 1: 93–95.)

Lönnrotin sanakirjassa ukonkivi-sanalle annetaan merkitykset ’qvarts, hvit kiselsten’  

ja ’åskvigg’ (ukkosen vaaja l. nalkki) (Lönnrot 1874–1880 s.v. ukonkivi). Lisäksi 

ukonhiekka- ja ukonhieta-sanojen merkitykseksi on kirjattu ’kiselsand’ (mts. s.v. 

ukonhiekka ja ukonhieta).
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Sanastotiedusteluihin erikoistuneen aikakauslehti Sanastajan kyselyssä vuodelta 

1962 tiedusteltiin sanastoa seuraavasti:  

 
”Suomen maaperässä ei tavata sitä kovaa tummanharmaata tai mustaa kiveä, josta ennen oli 

tapana lyödä tulusraudalla kipinöitä tulen sytyttämiseksi ja jonka kappale oli kiinnitetty myös 
vanhanaikaisen pyssyn hanaan kipinöitä iskemään. Vanha polvi tämän kiven vielä muistanee tär-
keänä kauppatavarana. Oliko sen nimenä pii, piikivi, limpsi, limpsiö, klimpsikivi, klimsse, 
flintta, plintta, lintta vai muu samantapainen sana?” (Sanastaja 83, 1962: 7, kysely 2177) 

 
”Useimmille sen sijaan lienee tuttua hiukan hauraampi valkoinen tai vaaleanharmaa kivi, joka 

ainakin lasten leikeissä on sekin kelvannut kipinän iskentään. Sitäkin kenties sanotaan jossain 
piiksi tai piikiveksi, mutta tavallisempia varmaan ovat semmoiset nimet kuin ukonkivi, ukonpii, 
ukonpiikivi, kuutilo, kuutilokivi, kuutelo ja kuukumakivi. Länsi-Suomesta on jokunen tieto 
nimityksestä kisseli.” (Sanastaja 83, 1962: 7, kysely 2178) 

 

 
Kuva 1. Suonigneissi, jossa kvartsijuoni. Kuhmo.  
Geologian tutkimuskeskus © Viljam Hyppönen 1973. Hakku-kuvat. 
 

Kvartsi voi esiintyä myös kvartsijuonina kalliossa. Kvartsijuonet suomalaisella silokal-

liopinnalla voivat näyttää valkeilta sahalaidoilta, jotka muistuttavat salamaniskun piirtä-

mää kuvaa taivaan kannelle. Kvartsijuonet ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan rapaki-

vigraniiteissa erityisesti salamaniskun näköisiä ja näyttäviä. (Heikkilä, Pasi 2017; Kuva 

1.)  
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Tuleniskentään ja työkaluihin käytettyihin kivilajeihin liittyvällä sanastolla on oma 

mielenkiintonsa myös kielihistorian kannalta. Itämerensuomalaisessa kielikartastossa pii-

kiveä tai tulekiveä tarkoittava aineisto on jaettu kahdelle kartalle sen perusteella, onko 

nimitys omaperäinen vai lainattu. Suomen alueella esiintyviin omaperäisiin nimityksiin 

kuuluvat pii, piikivi, tulikivi ja tuluskivi ja myöhäisiin lainasanoihin limpsiö(kivi),

limpsi(kivi), limpsein, lim(p)sen; lintta(kivi), flintta(kivi) ja plintta(kivi); lisäksi ola ja 

ola(kivi)-sanoja esiintyy karjalan kielen ja vepsän kielen puhuma-alueilla (lähinnä lyydi 

ja pohjoiskarjala). Itämerensuomalaisen kielikartaston kartasta (ALFE 1: 94) puuttuvat 

nimitykset, jotka ”ilmaisevat tilapäisesti käytettyjä (yleensä valkoisia) kiviä” esimerkiksi 

ukonpiikivi, ukonpii, ukkosen- tai ukonkivi, ukonnuolikivi, ukonkynsi, kuukula(kivi), kuu-

kuma(kivi), kuunkivi, kuutelo, kuutilo(kivi), harakan-, lasi-, lehmä-, iskurikivi (ALFE 1: 

95).

Itämerensuomalaisessa kielikartastossa käsitellyistä piikiven nimityksistä pii on tu-

luskiven vanhin, uralilaista alkuperää oleva nimitys. Lainasanoista vanhin on balttilaista 

tai arjalaista alkuperää oleva ola. Lintt-pesye on lainattu nykyruotsista ja limps-pesye 

muinaisruotsista. (ALFE 1: 95 ja SSA s.v. flintta ja limsiö; pii-sanasta ks. myös Hakuli-

nen 1952.)

Komi-syrjäänissä bia iz ’piikivi, kirjaimellisesti ’tulikivi’ oli yhteydessä taivaalliseen 

tuleen. Lapsia kiellettiin tuomasta piikiviä kotiin ennen vuoden ensimmäistä ukonilmaa, 

muuten salama olisi ensimmäisen myrskyn aikana saattanut polttaa talon. (Konakov & 

Napol'skih 2003: 97.) 

Salo on yhdistänyt ukonkivi-nimityksen kvartsiitista valmistettuihin soikeisiin tulus-

kiviin, ja tähän yhteyteen perustuen, arkeologisen aineiston perusteella, ilmauksen ukon-

kivi voisi ajoittaa ajanlaskun alun jälkeisiin vuosisatoihin: kvartsiitista valmistettujen 

soikeiden tuluskivien käyttö ajoittuu vuosiin 100–700 AD (Salo 2012a: 367). Iskemällä 

tulta soikeasta tuluskivestä toistettiin riittinä myytti Ukon salamasta ja ns. pyhistä häistä

(Salo 2012a: 427). Materiaalin nimityksen ukonkivi Salo ajoittaa siis viimeistään vuosiin 

100–700 AD, ja toteaa myös, että Ukko jumalan nimenä on ollut käytössä tähän aikaan, 

mutta mahdollisesti jo 1000 vuotta aikaisemminkin (Salo 2012a: 424).
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2.4. Ukko-nimien aikaisempaa tutkimusta 

Ukko-nimille on aikaisemmassa tutkimuksessa esitetty useita nimeämisperusteita. Nimis-

töntutkimuksessa paikannimissä esiintyvä ukko-elementti on ensisijaisesti tulkittu ihmi-

seen viittaavaksi appellatiiviseksi ilmaukseksi, mutta myös nimenosan merkityksen mo-

nitulkintaisuus on nostettu esiin.

Aikaisemmin esitettyjä nimeämisperusteita ovat 

- paikan omistus, käyttö ja hyödyntäminen

- ukkonen luonnonilmiönä

- tarkoitteen suuri koko

- ukko ’vedessä oleva kiinnityspaalu’

- mytologinen nimeämisperuste.

Kiviniemi on luokitellut paikannimistössä esiintyvän ukko-elementin ihmiseen ja yhtei-

söön viittaavaksi appellatiiviseksi nimitykseksi, sillä huomautuksella, että ”vanhaa 

miestä tai naista (tai isovanhempia) tarkoittavia sanoja on todennäköisesti käytetty myös 

mytologisista olennoista ja erilaisina kiertonimityksinä” (1990: 145). Kiviniemi ei käsi-

tellyt tässä yhteydessä varsinaisesti nimeämisperusteita, mutta jos ilmauksella ukko viita-

taan ihmiseen, todennäköisesti ilmauksen sisältävä paikannimi perustuisi paikan omis-

tukseen, käyttöön tai hyödyntämiseen. Kiviniemi otti Ukko-nimet esiin myös käsitelles-

sään ”sosiaaliseen elämään, arvostuksiin, ajanjakoon ym.” liittyviä nimiä ja totesi, että 

”mytologisten nimien osuus Ukko-nimistä voi olla niin suuri, että määrite ehkä sopii myös 

tähän listaan” (mts. 149). Nimi Ukonlampi mainitaan yhtenä esimerkkinä nimistä, joiden 

nimeämisperusteet jäävät hämäriksi huolimatta nimien selkeistä kielellisistä elementeistä 

(Kiviniemi 1980: 327). Kiviniemi on maininnut Palvavuoren läheisyydessä sijaitsevat 

Ukonsuo- ja Ukonsaari-nimiset paikat Rautalammin paikannimistöä käsittelevässä artik-

kelissaan, mutta todennut tässä yhteydessä, että on vaikea sanoa mitään siitä, missä mää-

rin vanhat Ukon-nimet ovat taustaltaan mytologisia (Kiviniemi 1985: 123).

Laajimmin Ukko-nimiä on käsitellyt Rissanen gradussaan Isovanhempain nimityksillä 

alkavat paikannimet (1962). Rissasen aihe on varsin laaja, sillä työhön sisältyvät muun 

muassa Ukko-, Akka-, Ämmä- ja Äijä-alkuiset paikannimet. Tuolloin käytössä olleet ni-

mikokoelmat olivat huomattavasti suppeammat kuin nykyisin saatavilla olevat, mutta 
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päätelmät tuntuvat uskottavilta. Rissasen lähtökohtana on, että Ukko-alkuiset nimet viit-

taavat isovanhempaan, mutta aineistosta on erottunut muitakin nimeämisperusteita, kuten 

ukkonen luonnonilmiönä tai sukunimeen Ukkonen perustuvat nimet (etenkin maan kaak-

koisosissa, jossa Ukkonen on esiintynyt sukunimenä jo 1400–1500-luvuilla (Rissanen 

1963: 27). Jotkin maan länsiosissa esiintyvät Ukkonen-nimet voivat viitata ukonilmaan 

(Rissanen 1962: 243–244). 

On huomattava, että nimet kuten Ukonmurtama, Ukonrepimä, Ukonrepäsemä, Ukon-

murtamanvuoret, Ukonsärkimänvuori ja Ukonilmansärkemäkallio Rissanen tulkitsee 

ukonilman pohjalta syntyneiksi, ei mytologisiksi, ja toteaa Harvaa mukaillen (Harva 

1948: 91), että näyttää siltä, kuin ”nimet olisivat syntyneet sen vuoksi, että kansa on us-

konut salaman pirstoneen kallioita ja repineen maata” (Rissanen 1962: 244).

Nissilän luokittelussa Ukko-nimet on määritelty appellatiivisen henkilönnimityksen 

sisältäviksi nimiksi. Ukko-nimet voivat Nissilän mukaan ilmaista omistusta tai tarkoitteen 

suurta kokoa tai maaston ”jykevyyttä” (Nissilä 1939: 288–289), lisäksi ”eräisiin [Ukko-

nimiin] voi sisältyä mytologista ainesta” (1975: 114–116). Nissilä ei ole esittänyt esi-

merkkejä mytologisista Ukko-nimistä eikä yhdistänyt Ukko-alkuisia nimiä ukkoseen sää-

ilmiönä. 

Yleinen tulkinta ukko-elementistä paikannimen osana liittyykin paikan kokoon. ’Suu-

ren’ merkitys tulee esiin esimerkiksi kontrastiivisissa Ukko- ja Akka-nimipareissa (ks.

Mallat 2007: 165–166) sekä kohoumien nimissä, joissa ukko-elementti määrittää nimet-

tyä paikkaa, kuten Ukko-Koli ja Ukko-Luosto. Ukko-Koli on yksi Suomen tunnetuimpia 

ukko-elementin sisältäviä paikannimiä: ”Kolin huipulla oleva korkein kallio”; ”joskus 

harvoin koko Kolin vaaran nimi”. Lisäksi Koli-nimielementti on myös nimissä Akka-Koli,

Paha-Koli, Pieni-Koli ja Ylä-Koli. (NA 1971.)

Myös paikan tarkoitteen eli nimetyn kohteen antropomorfinen ulkomuoto on voinut

motivoida nimen. Enonkoskella Koloveden kansallispuistossa sijaitsevan Ukonvuoren

seinämää pidetään antropomorfisena, ja Pentikäisen tulkinnan mukaan vuori ”on saanut 

nimensä ihmiskasvoisesta profiilista” (Pentikäinen 2005: 99). Myös Savitaipaleen Len-

nusjärven Ukkovuoressa on nähty antropomorfisia piirteitä (Rantakaulio 2008: 207).

Ukko-nimiä on selitetty johtuviksi sanan merkityksestä ’tukkipuomien kiinnitys-

paalu’. Esimerkiksi Vieremän Ukonniemestä on tallennettu tieto, jonka mukaan niemellä 
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on jo vuosikymmeniä ollut tukkilaisten ’ukko’ eli tukeista rakennettu puomien kiinnitys-

paikka (Rissanen 1962: 245). Suurin osa ukko-elementin sisältävistä paikannimistä on 

määriteosaltaan genetiivimuotoisia, mutta luotojen nimistä Ukko-alkuisia on noin puolet, 

mikä voisi viitata siihen, että tällöin nimeämisperusteena on kalastukseen liittyvä ukko

’pollari’, ’vaaja’. 

Kesälahdella ukko-sanalle on tallennettu appellatiivinen merkitys ’iso apaja’. Lisäksi 

selitetään, että tavallisesti vieressä on matalampi tai lyhyempi apaja, jonka nimi alkaa 

poika-sanalla, esimerkiksi Ukkomurto ja Poikamurto. (NA 1987.) Tietoa Ukkomurto-ni-

misestä apajasta Kesälahdelta ei kuitenkaan löydy, sen sijaan keruutietoja on kahdesta 

Ukkohauta-nimisestä apajasta. Toinen on Lentteenselän syvin kohta, jonka vieressä on 

lyhyempi ja matalampi Pienihauta-apaja (NA 1987), toinen nuotta-apaja Pihlajaniemellä 

(NA 1976).

Ukko-elementin sisältävien paikannimien tulkitseminen riippuu siis siitä, missä mer-

kityksessä ukko-elementin tulkitaan kyseessä olevassa paikannimessä esiintyvän. Yksi 

mahdollinen tulkinta Ukko-nimien taustasta on se, että nimeämisperuste liittyy jollakin 

tavalla ukonkivi-ilmauksen merkityksiin ’kvartsi’ tai ’kvartsiitti’. Palaan tähän kysymyk-

seen myöhemmin (alaluvussa 3.8.4). 

Paikannimistöntutkimuksella on siis viitattu Ukko-nimistön mahdolliseen mytologi-

seen puoleen varauksella. Muiden alojen kirjallisuudessa on esitetty esimerkkejä esimer-

kiksi uhripaikkoina tunnetuista Ukko-nimisistä paikoista, lähinnä maankohoumista (esim. 

Salmelainen 1852: 131 Ukon vuori; Castrén 1852: 156, Ukonvaara; Lönnrot 1874–1880:

s.v. ukonvuori [appell.]; Siikala 2013: 400, Ukonmäki).

Mytologinen nimeämisperuste tarkoittaisi siis sitä, että paikannimen elementtinä 

esiintyvä ukko-ilmaus on nimenantohetkellä käsitetty jumalan tai yhtä hyvin personifioi-

dun ukkosen, ukonilman nimitykseksi. Tuskin on olemassa tutkimusmenetelmää, jolla 

voitaisiin tehdä ero näiden kahden merkityksen välille, kun tarkastellaan ukko-elementin 

sisältävää paikannimeä ja sen mahdollista mytologisuutta. Mytologisesta nimeämisperus-

teesta puhuttaessa lähden siis siitä, että nimenannon taustalla on käsitys ukosta jumaluu-

tena tai kallioita särkevänä ja kiviä liikuttelevana mytologisena hahmona. Seuraava ky-

symys on tietenkin se, voidaanko kiviä särkevä, personifioitu ukko jollakin keinolla erot-

taa ukonilmasta ’luonnonilmiöstä’? Tämäkään tuskin on mahdollista. 
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Perimätiedon perusteella rajanvetoa voi toki yrittää. Perimätiedossa esitetyt ”ni-

meämisperusteet” eivät välttämättä liity nimen syntyhetkeen, vaan otaksuttavasti myös 

Ukko-nimistöön liittyvässä perimätiedossa on niin sanottuja kansanetymologioita, joissa 

nimeä selitetään nimeen liittyvien leksikaalisten elementtien merkityksen pohjalta. Ni-

mistöntutkimuksessa kansanetymologia on määritelty ”kansanomaiseksi nimitulkinnaksi, 

joka pyrkii selittämään outoasuisen nimen alkuperää siten, että nimi tai sen osa samaste-

taan johonkin tuttuun kielelliseen ilmaukseen”. (Kiviniemi ym. 1974). Kielitoimiston sa-

nakirjan mukaan kansanetymologia on ”epätieteellinen, us. väärinymmärrykseen t. vir-

heelliseen tietoon perustuva selitys sanan alkuperästä”.

Ukko-elementti nimessä on tuonut haastateltaville mieleen ukkosen, ja esimerkiksi 

Lappeella on kuvailtu Ukonmäkeä seuraavasti (NA 1956): ”Ukkosen mäki, ukonilma 

nousee usein tämän vuoren takaa.” Keruutiedossa esitetty asia pitää varmaan paikkansa, 

mutta varmuutta siitä, että paikan nimeäjät olisivat ajatelleet juuri näin, ei tietenkään voi 

olla. 

Paikannimistön tutkijalla näyttäisi siis olevan melko vähän keinoja vakuuttavasti tul-

kita nimen tausta mytologiseksi ainakin tämän tutkimuksen kohteena olevan paikannimi-

tyypin osalta. Olen päätynyt ratkaisuun, jossa esittelen Nimiarkistoon tallennettua peri-

mätietoa (lähes) sellaisenaan, mutta vältän tekemästä liian jyrkkiä johtopäätöksiä ni-

meämisperusteista. Sen sijaan keskityn paikkojen ominaisuuksien kuvaamiseen ja mietin 

paremminkin sitä, mitkä nimettyjen paikkojen näkyvät ominaisuudet olisivat voineet olla 

nimenannon taustalla. Paikkojen ominaisuuksien selvittämisessä Nimiarkiston aineisto 

on omalta osaltaan mukana.

Mitkä paikan ominaisuudet voisivat liittyä paikan mytologiseen taustaan? Esimerkiksi 

Mallatin tutkimuksen mukaan Kyöpeli-, Neitsyt-, Ämmä- ja Morsian-alkuiset nimet esiin-

tyvät usein kohoumien niminä, ja erityisesti nimettyjen kohteiden topografisten piirteiden

(jyrkkyys, korkeus, kivisyys ja louhikkoisuus) on tulkittu viittaavan nimien mytologiseen 

taustaan (Mallat 2007: 171; ks. myös Koski 1967: 214–220). Hiisi-elementin sisältävien 

paikannimien perustana on nähty ”topografisesti poikkeava maastonkohta, sen merkitys 

rajana tai maastonkohtaa määrittävä erityspiirre, kuten korkeus, rotkoisuus, halkeama kal-

liossa jne.”. Esimerkiksi Hiidenportti-paikannimien perustana ovat suurehkot, kahden 

kallion väliset halkeamat. (Koski 1967: 40; Anttonen 2012: 166; hiisipaikoista myös Tall-

gren 1933.) Myös vedenläheisyys on keskeinen piirre Hiisi-nimien tarkoitteille (Koski 
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1967: 201–203). Alun perin hiisi-ilmauksella viitattiin pyhiin paikkoihin tai uhrilehtoihin, 

ja myöhemmin sanan merkityksen muuttuessa ”se sai silloin uuden yleisnimen luonteen, 

ja uudisasutusalueilla se sopi kammottavan tai kumman luonnonpaikan nimeksi samoin 

kuin helvetti (Helvetinjärvi) ja piru (Pirunvuori)” (Tallgren 1933: 326–327).
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3. UKKO-NIMISTÖN TARKOITTEIDEN KUVAUS JA 

NIMISTÖN TULKINTA  

3.1. Ukko-nimistön leksikaalisista elementeistä 

3.1.1. Ukko-elementin sisältävän nimistön yleisimmät nimityypit 

Luvussa 3 tarkasteltavana ovat aineiston yleisimmät rakennetyypit, eli ne, joissa nomina-

tiivi- tai genetiivimuotoinen ukko-alkuosa liittyy paikkoja luokittelevaan appellatiiviin. 

Nimityypit esitellään alaluvuissa, joiden alussa on nimityyppiä kuvaava levikkikartta. Tä-

män jälkeen esitetään luettelona asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjal-

lisuudesta (näin otsikoituna). Kirjallisuudesta poimitut asiakirjaesiintymät esitetään tum-

mennettuina (Ukon Lambj) ja nimen yhteydessä ilmoitetaan vuosiluku ja lähde. Arkisto-

esiintymät on kursivoitu (Ukonlampi)

Ukko-elementin sisältävässä nimistössä yleisimmät nimityypit on esitetty taulukossa 

1, jonka nimimäärät ja paikkatyypit on poimittu Maanmittauslaitoksen Paikannimet-ai-

neistosta. En ole tehnyt nimien lukumäärien ja paikkatyyppien vertailua Nimiarkiston ai-

neistoon lähinnä siitä syystä, että Nimiarkiston aineistoon saattaa sisältyä useita samaa 

kohdetta koskevia nimitietoja, mikä vaikuttaa kokonaislukumääriin.

Toiseksi yleisimpänä nimityyppinä on Ukonsuo, mutta muuten yleisimmät nimityypit 

liittyvät vesistöihin. Ukonniemet ja Ukonsaaret ovat veteen rajautuvien paikkojen nimiä, 

Ukonlammet vakavesien eli vedenkokoumien nimiä ja Ukonlahdet vakavesien osien ni-

miä. Ukko-nimistöön liittyvät paikkatyyppiä määrittävät appellatiivit noudattavat jo en-

nestään tunnettuja murre-eroja, mutta silti paikkatyyppien jakaumassa muutamat seikat 

kiinnittävät huomiota. Ukonlampia on nimetty huomattavasti enemmän kuin Ukonjärviä.

Ukonlampien levikki on huomattavasti itäisempi kuin lampien yleensä (kartat 12 ja 29). 

Ukonmäkien ja Ukonvuorten levikki eroaa toisistaan eikä Ukonvuoria esiinny Karjalan 

alueella (kartat 1 ja 2). Ukonsuo-nimityyppi on yleinen, mutta Ukonneva-nimestä on vain 

muutamia esiintymiä (taulukko 1 ja kartta 8).
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Taulukko 1: Yleisimmät ukko-elementin sisältävät nimet Maanmittauslaitoksen 
Paikannimet-aineistossa.

NIMIEN MÄÄRÄ 
MML:N AINEISTOSSA

NIMIÄ 
YHTEENSÄ

PAIKKA-
TYYPPI
ON TALO
TAI KYLÄ

PAIKKA-
TYYPPI ON
PELTO

MILLAISEN PAIKAN NIMENÄ 
YLEISIN?

Ukonniemi 109
Ukkoniemi 6

115 13/2 2 veteen rajautuvan paikan ni-
menä

Ukonsuo 95
Ukkosuo 4

99 4 18 suoalueen nimenä

Ukonlampi 87
Ukonlammi 1
Ukkolampi 6
Ukonlammit 3

97 3 0 vakaveden nimenä

Ukonsaari 68
Ukkosaari 19
Ukonsaaret 3
Ukkosaaret 1

91 1 0 veteen rajautuvan paikan ni-
menä

Ukonmäki 80
Ukkomäki 6

86 21 0 kohouman nimenä

Ukonlahti 81
Ukkolahti 2

83 6/2 0 vakaveden osan nimenä

Ukonaho 59 59 14/1 0 metsäalueen nimenä
Ukonvuori 38
Ukkovuori 3
Ukonvuoret 1

42 0 0 kohouman nimenä

Ukonkangas 36
Ukkokangas 4

40 4 2 metsäalueen nimenä

Ukonvaara 31
Ukkovaara 3

34 8/3 0 kohouman nimenä

Ukonpuro 28
Ukkopuro 2

30 1 0 virtaveden nimenä

Ukonmurto 27
Ukkomurto 1
Ukonmurrot 1

29 1 2 metsäalueen nimenä

Ukonoja 17 17 1 1 virtaveden nimenä
Ukonharju 13
Ukonharjut 1

14 5 0 kohouman nimenä

Ukonkorpi 18 18 1 5 metsäalueen ja suon nimenä
Ukonkallio 15
Ukkokallio 1
Ukonkalliot 3

19 1 0 kohouman nimenä

Ukonpalo 14 14 0 0 metsäalueen nimenä
Ukonpelto 14 14 7 4 talon nimenä
Ukonjärvi 14 14 0/1 0 vakaveden nimenä
Ukonsalmi 11 11 1/1 0 vakaveden osan nimenä
Ukonkivi 6
Ukkokivi 1

7 0 0 kiven nimenä
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3.1.2. Nimistön leksikaalisista elementeistä 

Yleisimmin ukko-elementin sisältävä paikannimi koostuu genetiivissä olevasta määrite-

osasta ukon sekä paikkatyyppiä kuvaavasta perusosasta. Selvästi vähemmän on nimiä, 

joissa määriteosa on nominatiivimuotoinen ukko. Määriteosaltaan nominatiivimuotoisten 

ukko-elementin sisältävien paikannimien levikki sijoittuu Ukko-nimistön ydinalueille

Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan esimerkiksi nimityypissä Ukonvuori (kartta 2). Ukko-

lampien (kartta 12) ja Ukkoniemien (kartta 17) levikki ulottuu laajemmin myös Pohjois-

Savon alueelle, mutta nominatiivimuotoisen nimien levikki ei näissäkään nimityypeissä 

kata nimityyppien Ukonlampi ja Ukonniemi koko levikkialuetta, vaan sen savolaisen ja 

eteläkarjalaisen keskusalueen.

Tiettyihin paikkatyyppeihin (kohoumat ja saaret) liittyy rakennetyyppi, jossa ukko-

elementti määrittää toista paikannimeä, lähinnä merkityksessä ’suuri, merkittävä’, kuten 

kohoumien nimissä Ukko-Koli, Ukko-Vanu. Näin muodostettuja nimiä ei ole paljon: ko-

houmien nimissä tyyppi esiintyy kahdeksan kertaa, saarten nimissä kuusi ja niemen ni-

menä yhden kerran. Nimiarkistosta löytyy esimerkki saaren nimestä Ukko-Matti (Keri-

mäki, Alakuona); saaresta käytetään myös nimeä Mattisaari. Isonjaon kartassa vuodelta

1855 nimenä Ukkomatin saari (NA). Muita tähän nimityyppiin kuuluvia saarten nimiä 

ovat Ukko-Matti, Enonkoski; Ukko-Kaarlo, Heinävesi; Ukko-Nuiju, Kitee; Ukko-Kaaso,

Kuopio; Ukko-Lokki, Kuopio; Ukko-Lyntti, Kuopio. Maastopaikkojen nimissä ukko-ele-

mentti esiintyy toisinaan rakenteessa, jossa se määrittää henkilönnimeä, kuten soiden ni-

missä Ukko-Huotarin palo (Kajaani) ja Ukko-Yrjön suo (Sulkava). 

Kokonaan oman tyyppinsä muodostavat mA-partisiippiin perustuvat Ukonsärkemä-

tyyppiset nimet, joiden tarkoitteet edustavat useita eri paikkatyyppejä: Ukonsärkemä-

vuori (kohouma) ja ilmeisesti elliptisesti lyhenemällä syntyneet Ukonsärkemä (vakavesi), 

Ukonrepäisemä (painanne) ja muut vastaavat nimet. 

Ukkos-alkuisia nimiä on vähänlaisesti, ja ne ovat melko hajallaan. Töysässä lähekkäin 

sijaitsevat Ukkoskallio ja Ukkokangas, ja molemmat ovat samantyyppisiä kallioisia ko-

houmia. Paltamossa taas on Ukkoshongankaarre-niminen suo. Ukkosniemiä on kaksi, 

talo Rautjärvellä, sijaitsee niemessä, ja Ukkosniemi, niemi Virroilla. Ukkoskorpi on suo

Kurikassa, Savonlinnan Ukkosvuori on kohouma järven lähellä ja myös Kankaanpäässä 

on samantapainen Ukkosvuori (kartta 53). Ukkoslampi on pieni suolampi Sotkamossa ja 
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Ukkoshuhdanmäki kohouma Lopella. Lopella on myös Ukkoslammi. Nimiarkiston aineis-

toon sisältyy vielä muutamia kohteita lisää.

Ukkosen-alkuisten nimien paikkatyyppien jakauma on samantapainen kuin ukko- ja 

ukon-alkuisten nimien yleensäkin. Kohoumia on Ukkosen-alkuisista nimistä suhteellisesti 

eniten; myös vesistönimet ja metsäalueiden nimet ovat edustettuina. Osa näistä pohjautuu

sukunimeen Ukkonen, osa taas viitannee luonnonilmiöön. Sukunimikartaston mukaan 

Ukkonen-sukunimen tiheintä esiintymisaluetta on Etelä-Savo, mutta nimeä esiintyy myös 

Pohjois-Karjalassa ja jonkin verran läntisessä Suomessa lähinnä Satakunnan alueella 

(Pöyhönen 1998 s.v. Ukkonen). Sukunimikartaston mukaan näyttää siltä, että Ukkonen ei 

esiintyisi sukunimenä juurikaan Keski-Pohjanmaalla eikä ollenkaan Kainuussa ja Poh-

jois-Suomessa. Sukunimen Ukkonen levikistä voi päätellä, että ainakin Etelä-Savon alu-

een Ukkosen-alkuiset nimet voisivat liittyä Ukkonen-sukunimeen, mutta että kaikkia Uk-

kosen-alkuisia nimiä ei voi selittää sukunimeen perustuvaksi.

Useimmat Ukkosen-alkuisten nimien tarkoitteista, etenkin maankohoumista, muistut-

tavat topografialtaan ukko- ja ukon-elementin sisältävien nimien tarkoitteita, esimerkiksi 

Ukkosenvuori, kohouma (Orivesi); Ukkosenvuori, kohouma, Juupajoki; Ukkosenmäki ja 

Ukkosenkorpi (Hämeenlinna), Ukkosenmäki (Salo). On lisäksi muutamia esimerkkejä, 

joissa nimen muista elementeistä näkyy yhteys luonnonilmiö-ukkoseen, kuten Ukkosen-

repimä, metsäalue (Perho); Ukkosenilmanlampi, vakavesi, Joensuu. On mahdollista, että 

osa Ukkosen-alkuisista nimistä on syntynyt elliptisesti lyhentymällä tämäntyyppisistä ni-

mistä.

Lisäksi Ukko esiintyy nimenä myös yksinään, lähinnä saaren tai talon nimenä. Muu-

tamassa tapauksessa nimeen on lisätty sijaintia tai ominaisuutta kuvaava määrite: Etelä-

Ukko, Keski-Ukko, Musta-Ukko (saaria).

Ukko-elementin sisältävä aineisto koostuu siis varsinaisesti viidestä eri rakennetyy-

pistä: 

1. ukko + [GEN] + perusosa : Ukonmäki

2. ukko + [NOM] + perusosa : Ukkomäki

3.. ukko [NOM] + paikannimi : Ukko-Koli

4. ukko [GEN] + [MA-partisiippi] (+ perusosa) : Ukonsärkemä(vuori)

5. (sijaintia tai ominaisuutta ilmaiseva määrite +) ukko : Ukko, Etelä-Ukko

6. ukko +erisnimi [GEN] + perusosa: Ukko-Huotarin palo
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3.2. Kohoumiin ja pinnanmuotoihin liittyvät nimet 

Aloitan aineiston esittelyn käsittelemällä kohoumien ja kivien nimistöä. Ukko-elementin 

sisältäviä paikannimiä, joiden paikkatyyppi on kohouma, sisältyy aineistoon 279 kappa-

letta. Kohoumien nimissä yleisin perusosa on mäki. Ukonmäki-nimestä on 60 esiintymää, 

Ukkomäki-nimestä viisi. Ukonvuoria on 38 ja Ukkovuoria 3. Lisäksi vuori-perusosa esiin-

tyy kerran monikollisena nimessä Ukonvuoret. Ukonvaaroja on 20 ja Ukkovaaroja

kolme. Ukonkallio-nimestä on 12 esiintymää ja Ukkokallio-nimestä yksi esiintymä. Li-

säksi kallio-perusosa esiintyy kolme kertaa monikollisena (Ukonkalliot). Ukonharjuja on 

seitsemän ja harju-perusosa esiintyy monikollisena kaksi kertaa (Ukonharjut). (Taulukko 

1.)

Kumpu-perusosa esiintyy neljä kertaa (Ukonkumpu 2, Ukkokumpu 2 esiintymää). 

Ukonselkä esiintyy kohouman nimenä kerran ja Ukkoselkä kerran. Yksi esiintymä on ni-

mistä Ukonsärkkä, Ukonrinne, Ukonhyppyri ja Ukonsaareke, Ukonhattu ja Ukonpää.

Kohoumien nimiä on muodostettu mA-partisiipin avulla: Ukonsärkemä-nimisiä ko-

houmia on kolme (Juva, Kuhmo, Kuusamo), Ukonrepimiä kaksi (molemmat Kokko-

lassa), lisäksi on yksittäiset esiintymät kohoumien nimistä Ukonrepäisemä (Heinola), 

Ukonmurtamo (Savonlinna) ja Ukonsärkemävuori (Mikkeli). Paikannimen rakennetyyp-

piä, jossa ukko-elementti esiintyy ilmeisesti paikan suureen kokoon viittaavana toisen pai-

kannimen määritteenä, on käytetty kohoumien nimissä Ukko-Koli (Lieksa), Ukko-Vanu

(Kuopio), Ukko-Harmoo (Kitee), Ukko-Kaipainen (Sulkava), Ukko-Luosto (Sodankylä), 

Ukko-Nappi (Sodankylä), Ukko-Pyry (Rautavaara), Ukkopiru (Rääkkylä), Ukkovalkea

(Liperi) ja Ukko-Ruotsinmäki (Ruokolahti). Tätä nimenmuodostustapaa esiintyy myös 

joissakin saarten nimissä, mutta niissä ukko-elementti viittaa paremminkin paikan suh-

teelliseen kokoon tai muihin  ominaisuuksiin. Ukkoseen, siis luonnonilmiöön, viittaavilta 

nimiltä vaikuttavat Ukkosvuori (Kankaanpää ja Savonlinna) sekä Ukkoskallio (Alavus). 

Lopella esiintyvä Ukkoshuhdanmäki-nimi on mielenkiintoinen: sen voisi ehkä tulkita viit-

taavan Ukkonen-nimisen henkilön tekemään kaskeen, mutta ilmaus ukkoshuhta tuntuu 

paremminkin viittaavan metaforisesti luonnonilmiöön. Ukkosen polttamaa aluetta on ni-

mitetty ukkosen huhdaksi.
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Ukkosen-alkuisia kohoumien nimiä ovat Ukkosenmäki (4 esiintymää), Ukkosenvuori

(3), Ukkosenrinne (1), Ukkosenvaara (2) ja lisäksi Iso-Ukkosenvaara (1) sekä Palo-Uk-

kosenvaara (1).

Kohoumien joukossa on myös useita sellaisia ukko-elementin sisältäviä nimiä, joiden 

perusosan päämerkitys ei ole kohouma. Päämerkitykseltään metsiin, kaskimaihin ja vil-

jelysmaihin viittaavia perusosia esiintyy seuraavissa kohoumien nimissä: Ukonkangas

(yhdeksän tämännimistä kohoumaa), Ukkokangas (yksi kohouma), Ukonmurto (kahdek-

san kohoumaa), Ukonmurrot (yksi kohouma), Ukonneva (1), Ukonviita (1), Ukonaho

(kolme kohoumaa), Ukonpalo (1), Ukonpoltto (1), Ukonraivio. Veteen rajautuvien paik-

kojen nimiä ovat Ukonsaari (neljä kohoumaa), Ukkoluoto (yksi kohouma) ja Ukonluoto

(yksi kohouma).  

Maa ja salo ovat paikannimen perusosana esiintyessään monimerkityksisiä, ja myös 

ukko-elementin sisältävässä nimistössä esiintyy eri paikkatyyppejä. Joukossa on myös 

Ukkomaa (Pudasjärvi) ja Ukonmaa (Ranua), jotka eivät ole viljelyksiä eivätkä saaria, 

vaan kohoumia; lisäksi on yksi Ukonsalo-niminen kohouma (Alajärvi)7. Parikkalassa si-

jaitsevan kohouman Ukonkaima-nimi jää vaille selitystä. 

Kohoumien nimissä on ukko-elementin sisältäviä yhdyssanoja, jotka eivät ole paikan-

nimiä eivätkä henkilönnimiä: Ukonpalanneen/mäki (Kouvola), Ukkomiesten/vaara

(Inari), Ukonkuivuu/vaara (Valtimo), Ukonkuusen/mäki (Hausjärvi), Ukonhongan/mäki

(Mikkeli), Ukkopetäjän/kangas (Pyhäjärvi; täällä on myös karttaan merkitty Ukkopetäjä).

Erisnimen sisältää kohouman nimi Ukko-Mikin selkonen (Nurmes).

Paikkatyypiltään kohoumia ovat kaksi Ukkosenkangasta (Kannus ja Ylöjärvi) ja Uk-

konen-niminen kohouma Kuusamossa, suuremman Ukonvaaran vieressä. 

                                                

7 Saaren nimenä salo viittaa ’suurehkoon saareen’ (Kiviniemi 1990: 195).
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3.2.1. Ukonmäki 

Kartta 1. Ukonmäki, Ukkomäki.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Mäki on yleisin perusosa ukko-elementin sisältävissä maankohoumaa tarkoittavissa pai-

kannimissä. Yhtenä levikin painopistealueena on, kuten monissa muissakin Ukko-nimi-

tyypeissä, Kaakkois-Suomen alue ja Etelä-Karjala, Ukonmäkien osalta erityisesti Ruoko-

lahti ja Rautjärvi. Tämän lisäksi nimityyppiä esiintyy Laatokan Karjalassa, Pohjois-Sa-

vossa, savolaiskiilan alueella Pohjanmaalla sekä – monesta muusta  ukko-elementin sisäl-

tävästä nimityypistä poiketen – yksittäisiä esiintymiä on myös Varsinais-Suomesta, Sata-

kunnasta ja jopa Uudeltamaalta. (Kartta 1.)

1800-luvun puolivälistä säilyneiden tietojen mukaan osa ukko-elementin sisältävistä 

kohoumien nimistä liittynee maatalousyhteisöjen harjoittamaan vakkaperinteeseen, johon 

liittyviä yksittäisiä tietoja on eri puolelta Suomea. Ukon maljoja juotiin sateen nostatta-

miseksi ja vuoden tulon takaamiseksi. Harvan mukaan (1948: 103) Ukon vakoissa oli 

lyhyesti sanottuna kyse siitä, että maata viljelevissä yhteisöissä ”Ukolle on kevätkylvön 

aikana ollut tapana järjestää perhekunnan piiriä laajemman yhteisön kesken ylettömät 

juomingit, joihin naisetkin ovat osallistuneet”. Tieto Ukon vakkojen vietosta löytyy jo 

Agricolalta, kuten myös usein siteerattu maininta Ukon maljan juomisesta kevätkylvön 

aikaan (Castrén 1852: 156).

Kirjallisuudessa on usein viitattu E. Salmelaisen kertomukseen vuodelta 1852. Sal-

melaisen mukaan vakkojen vietto oli alkuperältään karjalainen tapa, joka oli levinnyt esi-

merkiksi Rautalammille ja Viitasaarelle (Salmelainen 1852: 131). Vakkoja vietettiin vie-

mällä tuohivakoissa ruokia ja juomia ”pitoja varten pyhitetylle harjulle, jota sanottiin 

’Ukon vuoreksi’”. Seuraavana aamuna mentiin paikalle takaisin, syötiin mitä ”Ukon 

maistelemista” ruuista oli jäänyt jäljelle ja olutta ja viinaa kaadettiin vähän vuorelle. (Sal-

melainen 1852: 131.) 

Siikala (2013: 400) pitää Salmelaisen mainintaa tärkeänä, koska siitä käy ilmi, että 

Ukon uhripaikkana oli vuori. Lisäksi Siikalalla on esimerkki Iisalmen Haapajärveltä: 

Ukonmäellä on uhrattu juhlapyhinä, kuten jouluna, juhannuksena ja pyhäinmiesten päi-

vänä. Ruokaa ja juomaa vietiin Ukonmäen taloista vanhan uhrikuusen juurelle. (Siikala 

2013: 400.)

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

Ukonmäki, mäki ja kylän osa, Inkeri, Lempaala, Halosi
Ukko(i)backen, paikka, Sörmark, Värmlanti (Mägiste 1968: 742); täällä myös 
Ukko(i)ängen
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Castrénin mukaan (1852: 156) Ukon vakkojen vieton yhteydessä vietiin Ukolle pyhi-

tetyille korkeille vuorille ja harjuille ruokatarpeita; Castrén arvelee joidenkin Ukonvaara-

nimien liittyvän mainittuun perinteeseen. Myös Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisessa sa-

nakirjassa (1874–1880) on mainittu ukonvuori palvonta- tai juhlapaikkana: ”Bergshöjd 

för firandet af vårsåddshögtider till Ukkos ära.” Harvan Suomalaisten muinaisuskossa

(1948: 81–82) on mainittu Halikossa sijaitseva Ukonmäki-niminen paikka vanhana hela-

valkean polttopaikkana. Ukonmäkeä on kuvattu jylhäksi ja sitä ympäröivää maastoa vai-

keakulkuiseksi. Lisäksi kerrotaan, että paikalla on kivilohkareiden muodostamia luolia ja 

rotkoja, ja mäen harjalla on ”yläpinnaltaan melko tasainen kalliolohkare”, ”kivipaasi”, 

jonka mitoiksi kerrotaan 3 x 6 metriä. Harvan haastateltava on nimittänyt kiveä ”altta-

riksi”, ja paikkaan liittyy tarinoita kummittelusta. Mitään tietoja siitä, että paikka liittyisi

Ukon palvomiseen, ei ollut kuitenkaan tullut esiin. 

Tämä Ukonmäki kuuluu nykyisin Salon kuntaan. Nimiarkistossa kyseiseen kohtee-

seen liittyy tieto: ”Korkea mäki Villikkalan rajalla. Todennäköisesti vanha uhripaikka.”

(NA 1977.) Tieto saattaa perustua kirjallisuuteen, koska paikkaa oli kuvailtu Harvan te-

oksessa jo 1940-luvun lopulla. 

Luovutetun Karjalan puolelta Kirvusta on tallennettu seuraavaa perimätietoa: ”Eräissä 

nimissä tavannee jälkiä muinaisuudesta: Hiienmäki, Hiienjärvi, Ukonmäki, Ukonlampi, 

Ukonkankaat – perimätiedon mukaan muinaisten ukonjuhlien pitopaikka Torajärven ja 

Yletin välisillä, tasaisilla kankailla” (Ylönen 1954: 16).

Tiivistäen siis 1800-luvun lähteiden mukaan Ukolle omistetut uhrimenot ovat voi-

neet liittyä Ukonvuoriksi nimettyihin paikkoihin (Salmelainen 1852, Lönnrot 1874–

1880) tai Ukonvaaroihin (Castrén 1852); Salmelainen kuvailee tekstissään ko. paikkaa 

kuitenkin ”Ukolle pyhitetyksi harjuksi”, ja harjuihin viittaa myös Castrén ”höga berg 

och åsar” -ilmauksella. 1900-luvun kansanperinteessä uhripaikkana mainitaan Ukon-

mäki Iisalmessa ja muuten mytologisena tai rituaalisena kohteena Ukonmäki Halikossa

(Siikala 2013: 400; Harva 1948: 81–82).

Edellä esitetyn perusteella voi olettaa, että Ukon vakkojen vietto näkyy jollakin ta-

valla paikannimissä, ja nimenomaan maankohoumien nimissä. Uskomusten ajallinen 

kerroksisuus näkyy kansanperinteessä, ja sama ilmiö tulee esiin aivan varmasti myös 

paikannimissä. Nimien ikää on vaikea määrittää. Ne voivat olla yhtä vanhoja kuin perin-
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nekin, mutta yhtä hyvin myös nuorempia. Paikannimiaineistoa käsitellessä on syytä pi-

tää tämä mielessä. Paikkoihin ja niiden nimiin liittyvä perimätieto taustoittaa nimeämis-

perusteita, mutta paikannimien ikäämiseen tämäntyyppinen taustatieto ei useinkaan tuo

olennaista tukea.

Ukon- ja Ukkomäkien levikki noudattaa itä- ja länsimurteiden rajaa tarkasti levikin 

pohjoisella puoliskolla, mutta etelärajaltaan levikkialue rikkoutuu ja muutama nimi löy-

tyy jopa Lounais-Suomesta. Tihentymiä on Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Savossa Kuo-

piosta pohjoiseen. Keskittymä on esimerkiksi Rautjärven alueella, josta on 1960-luvun

alkupuolella saman kerääjän tallentamia tietoja ainakin kahdeksasta kohoumaa tarkoitta-

vasta Ukonmäestä (NA 1960–1962). Karttapaikan mukaan Ukonmäki esiintyy Rautjär-

vellä kohouman nimenä viisi kertaa ja talon nimenä kaksi kertaa. 

Ukonmäki esiintyy luovutetun Karjalan alueella maastokohteiden nimenä (9 kertaa) 

ja tämän lisäksi talon nimenä (useita esiintymiä). Nimityyppi on Karjalassa Ukonvuorta

yleisempi: Ukonvuori-nimestä on Karjalasta tietoja vain Jaakkimasta ja Vahvialasta. 

Kaavilla on arveltu, että Ukonmäki on ”mahdollisesti ukkosilmalla vaarallinen 

paikka” (NA 1960), ja Siilinjärveltä on Ukonmäestä tallennettu tieto, jonka mukaan ”sa-

lama on usein iskenyt mäen puihin ja sytyttänyt siten tulipaloja” (NA 1967). Lappeella 

Ukonmäkeä on kuvailtu: ”Ukkosen mäki, ukonilma nousee usein tämän vuoren takaa”

(NA 1956). Toisen Lappeella sijaitsevan Ukonmäen nimen kerrotaan johtuvan kovasta

ukkosmyrskystä: ”Kertoit et kerra ankaral ukkosel salama särk kallijota ja halkas messäs, 

siin ympäril, monta närettä” (NA 1965). Hankasalmella sijaitsevaan Ukonmäkeen ukko-

nen on yhdistetty, koska ”mäessä on uurna”. Ukkonen olisi lyönyt mäkeen ja ”tehnyt 

uurnan”. (NA 1957.)

Ukonmäkiä voi pitää merkittävinä maastonkohtina, koska ne paitsi erottuvat maise-

masta ja ovat joissain tapauksissa toimineet ajanvietto- tai näköalapaikkoina. Tällaisia 

mainintoja on erityisesti Karjalasta, mutta myös Aurasta on tieto Ukonmäestä, jolla ko-

koonnuttiin: ”Ukonmäel pojat ja likat ennem pelliis piti” (NA 1961). Kohde on noin 60–

65 metriä korkea länteen suuntautuva kallio lähellä Aurajokea. Ukonmäki ei esiinny ny-

kyisin karttanimenä. (Karttapaikka.)

Viipurin pitäjän Perojoella Ukonmäellä oli pidetty maamiesseuran juhlia ja osuuskun-

nan juhlia. Lisäksi ”Ukonmäen kupeessa tanssittiin”. (NA 1962.) Lumivaaran Kesvalah-
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della Ukonmäki (viralliselta nimeltään Ukkomäki) oli ”korkea mäki Kesvalahden länsi-

rannalla, laelta kallioinen, rinteiltään metsäinen mäki, nuorten kokoontumis- ja pallope-

lipaikka” (NA 1967). Toisen nimitiedon mukaan Ukonmäki oli ”mäki, jolle Kuntsinran-

nan nuoret kokoontuivat leikkimään ja polttamaan kokkoa” (NA 1967). Vehkalahdella

sijaitsevan Ukonmäen eteläpuolella on tasainen kenttä, ”jossa on myös vähän kalliota ja

jota on pidetty entisaikoina Kitulan kylän piirileikkipaikkana”. Kenttääkin kutsuttiin

Ukonmäeksi. (NA 1964.)

Suistamolla, Laatokan Karjalan pohjoisosassa, Ukonmäki on kuvattu näköalapai-

kaksi: ”Ukonmäki oli korkea paikka josta oli laaja näköala, melkein joka suuntaan, eri-

koisesti etelään ja länteen” (NA 1965). Toisessa nimitiedossa mainittiin, että Ukonmäki,

Kuusikkomäki ja Vihurivaara olivat ”parhaita Laitioisten kylän näköalapaikkoja” (NA 

1968). Vahvialassa Ukonmäki oli ”iso mäki, josta otettiin rakennuskiviä, kaunis mäki joka 

oli suosittu retkeilypaikka, ohjelmaakin esitettiin” (NA 1965). Toisen keruutiedon mu-

kaan kyseessä oli ”suurehko kalliomäki kylän laidassa, kesäisin kylän lapsien mieluinen 

leikkipaikka; minkä ’ukon’ mukaan mäki on nimensä saanut, ei ole tiedossa” (NA 1948).

Lisäksi paikkaa on kuvattu: ”Se ol sellanen kallio, puhasta kallioo” (NA 1969).

Mäntyharjulla Kinnin kylässä sijaitsevaan Ukonmäkeen ei liity perimätietoa, mutta 

tämänkin kohouman laki on laaja ja tasainen. Kohouma on pienten lampien ympäröimä,

ja sen rinteet ovat kivikkoiset, näkyvissä on myös kalliopaljastumia. Mäen laelta on avarat 

näköalat, sillä sen laki kohoaa parhaimmillaan 40–60 m korkeammalle sitä ympäröimien 

pikku lampien veden pinnan tasosta. Kohde sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Mänty-

harjun taajamasta. (Kenttäretki Ukonmäelle 2018.)
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Kuva 2. Ukonmäen tasainen laki. Mäntyharju. 
Kuva: Tiina Aalto. 
 

Viitteitä mytologiseen Ukko-hahmoon tai paikan rituaalisesta käytöstä on kokoelmissa 

mainittu muutamia. Nastolan Immilässä on Ukonmäki, jossa ”perimätiedon mukaan tie-

detään olleen uhrilehdon, on esitetty olettamuksia, että se olisi sijainnut tällä mäellä. Kau-

neutensa, tai sanoisinko sieltä avautuvan kauniin näköalansa puolesta, paikka voi tulla 

kysymykseen u-lehtonakin, löydökset vain puuttuvat”. (NA 1988.) Toinen Ukonmäkeen 

liittyvä nimitieto Nastolasta kertoo tehdyistä löydöistä, mutta tässä tiedossa ei ole viit-

tausta mytologiaan. Tämä Ukonmäki sijaitsee Ruuhijärven Immilänalasen rannassa, ja 

siitä on kerrottu: ”Siin on ollu sellaist vanhint asutust, kaikkii löytöi tehty” (NA 1972). 

Tervossa Ukonmäki on lohkotila, joka sijaitsee korkealla mäellä. Keruutiedon mukaan 

”vanhat huasto ennen että siin oes palaveltu ukko yljumalata siinä mäen piällä, vua liekkö 

tuo totta” (1892 syntynyt informantti kertonut vuonna 1966, NA). Parikkalassa taas 

Ukonmäestä on kerrottu: ”Tällä mäellä oli suuri yksinäinen honka, jota palvottiin paka-

nuuden aikakaudella” (NA 1995). 

Äyräpään Kaukilan Ukonmäki nousee esiin useassa keruutiedossa. Paikkaa on kuvattu 

”mäntyjä kasvavaksi kumpareeksi” ja mahdollisesti vanhaksi hautapaikaksi. ”Eräs tarina 

kertoo paikalla olleen vanhan uhrilehdon, ainakin kasvoi siinä muutamia vanhoja petäjiä” 
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(NA 1948). Toisen tiedon mukaan kyseessä on isoja mäntyjä kasvava mäenkumpare: 

”Haastoit et siihe o hauvattu enne sova aikaan sotilaita” (NA 1965). Kolmannen tiedon 

mukaan Ukonmäki on karsikon tapainen mäntyjä kasvava kumpare, josta kerrotaan: ”Ei 

ole uskottavaa, että se olisi ollut missään yhteydessä uskonnollisiin menoihin ja jumalaan. 

Sen on ehkä omistanut jokin ’Ukko’.” Lisäksi samassa lipussa on lisäys: ”Eräiden tietojen 

mukaan vanha hautapaikka sotien ajalta.” (NA 1959.)

Suurta osaa Ukonmäki-nimisistä paikoista on kuvattu korkeiksi, usein jyrkiksi. Kiu-

ruvedellä Ukonmäki on ”suurin Pihlajamäen alapuolella olevasta neljästä mäestä” ja näin 

ollen ”arvellaan, että se on suuruutensa vuoksi saanut nimen Ukonmäki” (NA 1966). Kart-

takuvasta Ukonmäki ei kuitenkaan näytä suurimmalta, vaan pikemminkin lähellä sijait-

seva Mustamäki. Mustamäki ja Käkimäki ovat pitkänomaisia, kapeita ja jyrkkiä, mutta 

Ukonmäki on pyöreä ja jyrkkä. Ympäröivä maasto on soista ja saarekkeista. (Kartta-

paikka.)

Ukonmäkien joukossa on niin kallioisia kohoumia kuin hiekkamäkiäkin, mutta maa-

perään liittyvistä maininnoista kallioisuus on yleisin. Kallioisiksi kuvailtuja Ukonmäkiä

on esimerkiksi Ruokolahdella (Valtola), Lumivaarassa, Lappeella, Rautjärvellä, Kerimä-

ellä, Alahärmässä, Aurassa, Impilahdella, Ristiinassa sekä Jääskessä (kaksi esiintymää). 

Joitakin mainintoja on myös hiekkaisesta maaperästä. Esimerkiksi Viipurin läänin Pyhä-

järvellä Ukonmäki on kuvattu ”hiekkaiseksi metsän peittämäksi harjanteeksi” (NA 1960).

Pieksämäellä Ukonmäki on ”pitkähkö harjumainen mäki” (NA 1960) ja Kurkijoella 

Ukonmäki on ollut ”korkea ja laaja hiekkamäki, jossa oli kylän yhteinen hiekanotto-

paikka” (NA 1963)8. Ukko-paikoista tallennetussa tiedossa on melko harvoin tietoja maa-

perästä, mutta Alajärven Pynttärinkylässä Ukonmäestä on kerrottu, että se on kalkkipe-

räisellä maalla: ”Mäki, joka on kalkkiperäistä, siellä kasvaa erikoisia kasveja, viinimarjaa, 

näsiää, tervaleppää jne.” (NA 1956).

Metsäisiksi mainittuja Ukonmäkiä on muutamia: Ruokolahdella, Lemillä, Orimatti-

lassa, Kauhavalla, Kaavilla, Suomussalmella. Hyrynsalmella Ukonmäki on määritelty 

                                                

8 Kurkijoelta on tieto myös Ukonmäestä, joka on ”iso, jylhä, jyrkkäreunaminen mäki, oikeastaan vuori”.
Keruutiedon mukaan ”Kurkijoella ei kuitenkaan käytetty vuori-nimitystä minkäänlaisesta mäestä”. (NA 
1963.) 
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”vaaramaiseman” nimeksi (NA 1978) ja Impilahdella Ukonmäki on ”korkea metsäinen 

vaara” (NA 1964). Kooltaan pieniksi mainittuja Ukonmäkiä on  muutamia. Puolangalla 

Ukonmäki on ”mäennyppylä” (NA 1953), Rautjärvellä on useita Ukonmäkiä, ja yksi 

niistä on ”pieni mäentöyssy” (NA 1961). Saarella Ukonmäki on ”pieni mäki” (NA 1978),

ja Taipalsaarella Ukonmäki on ”mäenkumpare” (NA 1964). Ukonmäki Muuruvedellä on 

kuvattu ”metsäiseksi mäeksi”, jonka nimen alkuperää ei tiedetä, ja lisäksi siitä huomau-

tetaan, että ”mäki ei edes ole korkea” (NA 1963). Kohde kuitenkin erottuu kartalla sel-

keänä kohoumana, jonka korkeus 106 metriä. Sen itäpuolella on Akonvesi (81,8 m mpy) 

ja länsipuolella suota. (Järviwiki, Karttapaikka.)

Ukonmäkiin ei juuri liity erityisiä mainintoja esimerkiksi luolista tai erikoisen muo-

toisista kallioista tai siirtolohkareista. Vehkalahdella Ukonmäestä on merkintä, että sen

laella on ”muutamien kivien muodostama Ukonmäenkukkula” (NA 1964) ja Parikkalassa 

Ukonmäen päällä on Ukonmäenkivi (NA 1993).

Muutamia kertoja Ukonmäen nimi selitetään liittyväksi ”johonkin ukkoon”. Tarkim-

min tieto on esitetty Kiteellä. Ukonmäki on ”isohko mäki Kuusikkolan eteläpuolella”, ja 

sen ”nimi on tullut Kuusikkolan vanhasta isännästä 1800-luvulla” (NA 1973). Tieto ei 

kuitenkaan kerro, miten vanha isäntä olisi vaikuttanut mäen nimeämiseen. Tavallisemmin 

perimätieto on unohtanut ukon, ja jäljellä on vain arvelu ukon olemassa olosta, kuten 

Sonkajärvellä, jossa Ukonmäestä on kerrottu: ”Mäen sanotaan saaneen nimensä siitä, että 

kauan sitten joku ukko on tehnyt mökin (luvatta?) Gutzeitin maalle. Mikä mies on ollut 

nimeltään tai mistä hän on tullut seudulle, sitä tietää tuskin enää kukaan.” (NA 1977.)

Nuijamaalla Ukonmäestä on tieto: ”Jollakin vanhalla ukolla on ollut mäellä mökki” (NA 

1955). Soinissa Ukonmäki on kangasmetsää, jonka on ”joku ukko omistanu” (NA 1976).

Paikan topografiasta mainittakoon, että tämäkin paikka on yli 200 metriä korkea kohouma 

soiden keskellä (Karttapaikka). Sonkajärvellä Ukonmäen nimen tausta on jo unohtunut, 

mutta arveluja esitetään: ”Mistä ukosta lien nimesäs suanna” (NA 1968.) Tässä keruutie-

dossa kerrotaan myös, että lapsille on kerrottu tarinaa ”Ukonmäellä, synkässä havumet-

sässä asustavasta Ukko-vanhuksesta. Tämä on naavapartainen ja asuu hirsimökissä.” Li-

säksi toisen keruutiedon mukaan tällä jyrkkärinteisellä mäellä on lähde, Ukonmäenlähde

(NA 1978).

Erisnimeen Ukko tai Ukkonen perustuvia Ukonmäkiä on muutamia. Siilinjärvellä 

Ukonmäki on mäen päällä sijaitsevan mökin nimi. ”Muistitieto kertoo, että mökissä olisi 
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asunut joskus Ukkosia” (NA 1953). Rautavaaralla Ukonmäki-nimisen mäen ja tilan nimi 

”johtuisivat paikalla ehkä 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa asuneesta Ukko-Ok-

kosesta” (NA 1981). Sumiaisissa Ukonmäki ”sijaitsee lähellä Ukon taloa”. Nimen käyt-

töön liittyvän maininnan mukaan ”ennen puhuttiin vain Ukonvuoresta, nyt käytetään mo-

lempia nimiä”. (NA 1981.)

Padasjoella Ukonmäki on korkea mäki, jolta ”näkyy suurin osa Auttoisten kylästä”. 

Ukonmäen jatkeena on korkea kallio, Ukonkallio. Ukonkallion päällä on Ukkola-niminen 

talo, ja mäen läheisyydessä on aikaisemmin ollut Ukko-niminen talo, josta Ukonmäen

nimen arvellaan ehkä johtuvan. (NA 1963.)

Nimien ikää perimätieto ei valaise kovin paljon. Yleisesti perinteessä ei muisteta ni-

men syntyä, vaikka arveluja nimen alkuperästä esitetäänkin. Tarkkaa tietoa esitetään Pa-

rikkalan Tyrjän Ukonmäkeen liittyen: nimi olisi tullut käyttöön 1920-luvulla (NA 1993).

Muihin Ukonmäkiin verraten nimeämisajankohta tuntuu myöhäiseltä. Vanhoiksi arvel-

luista nimistä esimerkkinä on Sonkajärven Ukonmäki-niminen mäki ja talo. ”Nimi on 

vanha, alkuperää eivät osaa selittää vanhimmatkaan” (NA 1954). Myrskylässä Ukonmäen

karttanimenä vuonna 1770 on ollut Uckobacka (kyläkartta Maanmittaushallitus), ja li-

säksi lipussa on huomautus ”vain yksi vanhus muisti nimen” (NA 1960).

Ukonmäet tuntuvat sijoittuvan paremmin asutuksen tuntumaan kuin erämaihin. Var-

paisjärvellä Ukonmäki esiintyy kantatalon nimenä. Kuten edeltä kävi ilmi, monella Ukon-

mäellä on ollut merkitystä kyläyhteisön kokoontumispaikkana tai seudulla tunnettuna nä-

köalapaikkana. Läheskään kaikkiin Ukonmäkiin ei liity kohdetta selittävää perimätietoa. 
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3.2.2. Ukonvuori  

Kartta 2. Ukonvuori, Ukkovuori ja -vuori-nimiset kohoumat.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.



76

Ukonvuoria on vähemmän kuin Ukonmäkiä. Nimityypin levikki on Ukonmäkeä raja-

tumpi ja keskittyy Saimaan ympäristöön. Nykyisen valtakunnan rajan itäpuolella sijaitsee 

Ukonvuori Jaakkimassa. Lisäksi Viipurista ja Vahvialasta on paikallistamattomat nimi-

tiedot Ukonvuori-nimestä (NA 1941 ja NA 1967). Levikkialue on hyvin yhtenäinen, poik-

keuksina ovat Sievin Ukonvuori ja kolme Ukonvuorta Virroilla. Myös eteläosaltaan le-

vikkialue ylittää itä- ja länsimurteiden rajan: Ukonvuorista on esiintymiä Kymenlaaksosta 

(Kuusankoskelta, Kymistä ja Virolahdelta) sekä Päijät-Hämeestä Nastolasta. Ukonvuori-

nimityypin levikkialue on huomattavasti suppeampi kuin vuori-appellatiivin levintä 

maastonkohoumaa tarkoittavana ylipäätään. (Kartta 2.)

Ukonmäkien tapaan Ukonvuoret ovat korkeita paikkoja, usein kallioisia, myös jyrkiksi 

mainittuja. Kallio- ja kivimuodostelmia on kuvailtu nimilipuissa, ja myös ukkonen tulee 

esiin nimeämisperusteissa. Nimi on tulkittu ukkosen ’luonnonvoima’ motivoimaksi Sie-

vissä sekä Kuopion Vehmersalmella. Sievissä Ukonvuori on kuvattu ”korkeaksi, jyrkkä-

reunaiseksi kankaaksi, jossa on noin aarin kokoinen syvä kuoppa”. Kuopan alkuperää ei 

tiedetä, mutta ”vanha tarina kertoo ukkosen siihen iskeneen”. Lisäksi on kerrottu, että

”vuoren juurella on puolet suuresta kivestä, jonka toinen puoli on monen kilometrin 

päässä Raution kunnan puolella olevassa Kortesalmi-nimisessä paikassa”. Paikan rinnak-

kaisnimenä on Ukkosenvuori. (NA 1970.)

Vehmersalmella Ukonvuori on ”kallio, jonka etelälaita on ukonilmalla pudonnut pa-

loina järveen” (NA 1971). Juvalla on useampia Ukonvuoria. 30-luvulla syntynyt infor-

mantti on kertonut, että Ukonvuori-nimiset vuoret ovat jylhiä paikkoja: ” - - ne on sem-

mosia vähä julumempia” (NA 1996). Teivaassa sijaitsevalla Ukonvuorella on Pirun-

kirkko-niminen paikka. Pirunkirkosta on kerrottu, että se on kalliomuodostuma vuoren

rinteessä: ”Kallio on lohkeillut niin, että siihen on muodostunut neliseinäinen, tasalattiai-

nen katoton huone, jossa voi ajatella olevan alttarin.” Erillinen kivi Pirunkirkossa on Pi-

runalttari. Ukonvuori-nimi on mainittu harvinaiseksi, vuorta sanotaan Kokkovuoreksi ja 

myös rinnakkaisnimi Rimpinvuori on mainittu. Karttapaikassa vuoren nimenä on Kokko-

vuori. (NA, Ukonvuori ja Pirunkirkko, 1996.)

Paikan käyttöön liittyviä tietoja Ukonvuoriin on tallennettu vähän. Lemillä Ukonvuori

on ollut tunnettu näköalapaikkana ja Jaakkimassa kokoontumispaikkana. Lemin Ukon-

vuori on ”korkea, pystysuoraan kohoava kallio, joka on päältä tasainen. Kerrotaan, että 

kalliolta näkee naapuripitäjän Savitaipaleen puolelle asti (pitäjän rajalle kalliolta runsas 
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kilometri matkaa)”. (NA 1965.) Kallion pohjoispuolella on alavaa peltoaluetta, mikä 

mahdollistaa näköalan (Karttapaikka). Jaakkimassa Lahdenpohjan kauppalassa sijaitse-

vaa kalliomäkeä on kutsuttu Ukonvuoreksi. Paikalta on kerrottu aikoinaan louhitun kiviä 

kauppalan rakennuksiin (NA 1959). Sijainti asutuksen lähellä on samantyyppinen kuin 

Ukonmäkien, samoin kuvaus, jonka mukaan Ukonvuori oli ”korkea tasapäällyksinen kal-

liomäki”, jolla ”pidettiin tansseja ja poltettiin juhannuskokkoja”. Lisäksi lipussa huomau-

tetaan, että ”Lahdenpohjan kirjassa nimi esiintyy muodossa Ukonvaara; tämä ei ollut 

kansanomainen”. (NA 1970.)

Useissa Ukonvuorissa, kuten muihinkin nimityyppeihin liittyvissä kohteissa, yhdistyy 

useita Ukko-paikoille ominaisia piirteitä, joista perimätiedoksi nimilippuun on kirjattu 

ehkä vain näkyvin. Jyrkkärinteisen kallion laki voi olla tasainen, sieltä voi olla näköala 

kauas, mutta tämän mainitsee ehkä vain informantti, joka on käynyt kallion laella. Ukon-

vuorten sijainti nykyiseen asutukseen nähden näyttäytyy erilaisena kuin Ukonmäkien. Ne 

eivät ole kyläyhteisöjen kokoontumispaikkoja vaan ehkä paremminkin vesillä tai met-

sissä liikkuneen väestön tuntemia. Esimerkiksi Lahdessa (Nastolassa) sijaitsevasta Ukon-

vuoresta ei ole Nimiarkistossa omaa lippua. Nimi tulee esiin Ukonlammi-nimen yhtey-

dessä. Ukonlammi sijaitsee Ukonsuon keskellä. Tarinan mukaan sinne olisi hukutettu 

vanha mies, ”ukko” tai miehen ruumis. ”Jotainhan ne puhu tarinaa että sinne olis huku-

tettu joku, ruumis tai sen tapaist, mut em mie tierä sen oikeen alkuperää.” Ukonsuolla on 

lähde, Ukonsuonlähde. Lisäksi mainitaan, että Ukonlammin itäpuolella on useita avokal-

lioita, joita sanotaan yhteisellä nimellä Ukonvuoreksi. (NA 1972.) Avokallioita Lahden

Ukonvuorella on, mutta lisäksi se on tienoon korkein kohta, usealta suunnalta vaikeasti 

lähestyttävä jyrkänteinen kohouma, jonka tasaiselta laajalta laelta on hyvät näköalat usei-

siin ilmansuuntiin (kenttäretki 2016). 

Useita Ukko-paikoille tyypillisiä piirteitä tulee esiin Enonkosken Ukonvuoressa, joka 

on nimityyppiin kuuluvien nimien tarkoitteista ehkä tunnetuin. Enonkosken Ukonvuori 

(144 m mpy) sijaitsee Koloveden kansallispuistossa, Vaajasalon saaren luoteeseen osoit-

tavassa niemenkärjessä, Ukonniemessä. Samaan nimirypääseen kuuluvat myös nimet 

Ukonlahti sekä Ukonkanta (painanne). Ukonkannan tarkoite on yli 100 metrin pituinen 

vetotaipale, jonka kautta on ollut yhteys Ukonlahdesta Koloveden Metsoselälle. (Mui-

naisjäännösrekisteri 1000007852; Koivisto 2006: 62.)
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Ukonniemen lounaaseen suuntautuvalla louhikkoisella rinteellä on luolamainen sy-

vennys tai puoliluola, jonka peräosassa on ihmishahmoa esittävä kalliomaalaus9 (Kivikäs

1995: 105–106, 308; Lahelma 2008: 205). Luolassa on kvartsikide-esiintymä, ja kook-

kaita kvartsikiteitä on louhittu luolasta ainakin historiallisella ajalla. Lisäksi on huomattu, 

että paikalla (polulla kalliomaalausta lähestyttäessä) ”kaikuu vaikuttavasti” ja että Ukon-

vuori luonnonmuodostumana on alueen vaikuttavin. (Kivikäs 1995: 105; Koivisto 2006: 

57, 59.) 

Kohde on siis jyrkkä, topografisesti maisemasta erottuva, ja kvartsiesiintymä liittää 

Ukko-alkuisen paikannimen kvartsin kansanomaiseen nimitykseen ukonkivi. Lisäksi 

kampakeraamiselle kaudelle kuvavertailun perusteella ajoitettu kalliomaalaus (Kivikäs 

1995: 107) kertoo paikan käytöstä ja merkityksestä muinaiselle väestölle. 

Koloveden alueen arkeologisen inventoinnin yhteydessä vuonna 2006 oli tallennettu 

paikallisen asukkaan tietoja Ukonvuoresta. Vanhojen miesten kertoman mukaan Ukon-

vuoren laella olleen lähteen ”vieressä olevalle kelokannolle olisi uhrattu vielä 1900-luvun 

alussa”, ja ruokauhreja olisi asetettu myös vuoren laella oleville kiville. Inventointikerto-

muksen mukaan historiallisissa lähteissä ei ole mainintaa Ukonvuorella sijaitsevasta uh-

ripaikasta. Isojakokartassa on mainittu paikannimenä Ukon Wuori (1825). Inventoinnissa 

havaittiin vuoren laella muutamia suuria siirtolohkareita ja moderni kivilatomus. Paikalle 

tehdyistä koepistoista oli pääteltävissä, että Ukonvuori on palanut joskus lähes paljaaksi.

Ukonvuoren laella oleva ohut hiekkakerros oli ”punertavaksi palanutta” kuten koko Kan-

sallispuiston alueella, ja syyksi tähän mainittiin ”alueelle tyypilliset metsäpalot ennen 

metsien siirtymistä valtiolle 1880”. (Koivisto 2006: 60.) 

Savitaipaleen Lennusjärven rannalla sijaitsevan Ukkovuoren nimen on tulkittu liitty-

vän kohteessa esiintyviin antropomorfisiin piirteisiin. Ukkovuori on ”pitkä ja osin korkea 

vuorenseinä Lennuksen rannassa. Vuoressa on suuria rotkoja, erilleen lohjenneita kalli-

oita, luolia ja lepikossa piilevä valtava kasvoprofiili ’Ukko’”. Vuorelle tunnettuja rinnak-

                                                

9 Pekka Kivikäs on kuvannut kalliomaalausta seuraavasti: ”Kuva esittää kätensä ylös kohottanutta kouk-
kupolvista ihmistä. Se paikantuu seinämästä esiin nousevan lohkareen etelään katsovaan syrjään siten, 
että auringon säteet koskettavat sitä. Maalaus on 1,3 m:n korkeudella luolan jyrkästi nousevasta maapoh-
jasta, ja sillä on pituutta 50 cm.” (Kivikäs 1995: 106.)
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kaisnimiä ovat Tervahaudanvuori, Aittakivenvuori ja Ukkorumpalinvuori (myös Akka-

rumpalinvuori, Rumpali sekä isojaon Suorsanvuori). Vuoren erikoisuuksiin kuuluu vielä 

Ukkorumpali-niminen sola tai kuilu, jota on sekä Nimiarkiston että Rantakaulion kerää-

mien tietojen mukaan käytetty eläinten raatojen kaatopaikkana, esimerkiksi ”sinnehä ne 

vei kaikkia roatoja mikä elukka enne kuol”. (Rantakaulio 2008: 207.)

Joitain mainintoja Ukonvuorista uhripaikkoina löytyy. Puumalan Hurissalossa sijait-

sevasta Ukonvuoresta on tieto: ”Perimätiedon mukaan Ukonvuori on ikivanha uhri-

paikka.” Vuoren lähellä on asutusta sekä Ukonmäki-niminen kohouma ja samanniminen

talo. (NA 1995.) Lipun mukaan Ukonvuori on Hurissalon korkein kohta. 

Virroilla Ukonvuori on ”pieni vuori”, jolle ”on kevvällä uhrattu ensimmäinen kalan-

saalis” (NA 1965). Hankasalmen Hankamäellä asutuksen keskellä sijaitsevasta Ukonvuo-

resta on kerrottu 1950-luvulla: ”Senhän sen pitäs olla vanhoem pyhä vuori, siellä ne on 

käännä palavelemassa” (NA 1958). Sumiaisissa Ukonvuori on kuvattu vuoreksi, jonka

”nimi on johdettavissa pakanuudenaikaisesta Ukko-ylijumalasta, joka oli palvonnan koh-

teena aloitettaessa kylvötöitä”. Lisäksi esitetään tieto, että ”uhripaikka oli Ukonkalli-

oilla”. (NA 1967.)

Päijänteen pohjoispuolisella vesireitillä Jyväskylässä sijaitsee Ukonvuori, jonka hui-

pulla on vanhoja käräjäkiviä (Jylkinkivet eli Käräjäkivet). (NA, Ukonvuori ja Jylkinkivet

1980). Jylkynkiviksi (ei yleensä Jylkinkiviksi) on sanottu ”äänteleviä lohkareita”, esimer-

kiksi Keuruulla Jylkynkivi on toisen lohkareen päällä oleva laakakivi, jota kiikutettaessa 

syntyy jyrisevä ääni, joka tyynellä ilmalla kuuluu yli kilometrin päähän (Kejonen 2007: 

59). Nimiarkistossa on joitakin keruutietoja, joiden mukaan Jylkynkivillä on esimerkiksi

”ilmoitettu vihollisen saapumisesta maahan”. Jyväskylän Ukonvuoreen liittyy keruutie-

don mukaan ”erilaisia uskomuksia, mm. että siellä asuu Ukko-niminen haltija”, mutta tie-

toa Jylkinkivien tarkoituksesta tai siitä, muodostuuko kiviä liikuttamalla ääntä, ei ole tal-

lennettu, vaikka kivien nimi siihen viittaakin. 

Joutsenon Lipiälän Ukonvuori on kooltaan suurempi kuin läheinen Ämmänmäki (NA

1952). Nykyisin tällä kohdalla ei ole Ukonvuorta, vaan Kotimäki-niminen kallioinen ko-

houma. Toinen nimitieto Ukonvuoresta (Ravattila, Hämäläinen) viittaa nykyisinkin kart-

tanimenä esiintyvään Ukonvuoreen. Kuvauksen mukaan kohde on ”jyrkkä, korkea, osit-

tain paljaskallioinen mäki”. (NA 1966.) Joutsenon Leppälässä sijaitsevaa Ukonvuorta ku-

vataan ”isoksi mäeksi, pinta-alaltaan suuremmaksi kuin läheiset Annivuori ja Suurvuori”. 
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Lisäksi mainitaan, että ”Ukonvuoressa ei kuitenkaan ole jyrkkiä kallioita, joita jälkim-

mäisissä [tarkoitetaan Annivuorta ja Suurvuorta] on”. (NA 1969.) Annivuori on jyrkkä-

kallioinen vuori, josta näkyy Joutsenon kirkolle (NA 1969). Suurvuori on puolestaan Lep-

pälän korkein maastonkohta, jossa on jyrkkiä kallioita (kartassa Suurivuori). 1920-luvulla 

syntyneen informantin isoisän aikana on Suurvuoren etelärinteellä kaskettu ja kynnetty 

sahroilla. (NA 1969.) Tässä tapauksessa Ukonvuori on siis pinta-alaltaan laaja, mutta lä-

heiset kohoumat ovat paremmin tunnettuja korkeudestaan ja näköalastaan, ja lisäksi jyrk-

kiä, toisin kuin Ukonvuori. Läheisellä Suurvuorella on kaskettu, mutta Ukonvuoreen ei 

vastaavaa tietoa liity. Perimätieto ei viitannut siihen, että Ukko- ja Anni-elementeillä vie-

rekkäisten kohoumien paikannimien osina olisi merkitysyhteyttä, mutta ei tämä olisi 

mahdotontakaan. Pielisjärveltä on tieto Ämmänkivestä, jonka harvinaisemmaksi rinnak-

kaisnimeksi mainitaan Anninkivi (NA 1973, Ämmänkivi). Lisäksi toisenkin Lappeenran-

nassa sijaitsevan Ukonvuoren läheisyydessä on Annivuori-niminen kohouma.

Omistukseen tai paikalla tapahtuneeseen liittyviä nimenselityksiä Ukonvuorista on

tallennettu harvoin, ja erisnimeen Ukko tai Ukkonen viittaavia selityksiä ei ole ollenkaan.

Tämä vahvistaa kuvaa Ukonvuorista mahdollisina mytologisina kohteina. 

Kymistä on tallennettu Ukonvuoreen liittyvä tieto, jonka mukaan ”ne on sanonnu, et 

siel piti elää semmonen erakko, siel piti olla semmonen maja, se on jo esi-isien aikaan 

tietyst – ” (NA 1954). Samassa lipussa mainitaan, että vuoren kupeessa on myös iso irto-

lohkare, joka muistuttaa valtavaa miehen päätä. Keruutiedon mukaan kohteen rinnakkais-

nimi on Äijänvuori, ja karttanimenä on nykyisin Äijönvuori. Nimioppaan mukaan Äijä-

alkuinen nimi on Ukko-nimeä vanhempi. Kohde sijaitsee Kymijoen suistoalueella, Koi-

vukoskenhaaran ja Korkeakoskenhaaran välissä (Karttapaikka).

Nimen ikään liittyviä viittauksia on muuten tallennettu Ukonvuorien yhteydessä vä-

hän. Ukonvuoret eivät useinkaan sijaitse samalla tavalla asutuksen tai kyläyhteisöjen yh-

teydessä kuin Ukonmäet. Lipuissa on mainintoja rinnakkaisnimisyydestä tai siitä, että 

nimi on vain vanhojen tiedossa. Lisäksi on useita kohteita, joilla on nykyisin käytössä 

täysin eri nimi, tai jotka eivät ole nykyisin nimettyjä. Savitaipaleen Ukonvuoren nimeä 

”käyttävät vain vanhat kyläläiset”. Tavallisempia nimiä ovat Hoikkavuori ja Huitikon-

vuori. Paikan tarkoite on ”noin 28 metriä korkea kallioinen metsämäki”. (NA 1966.) Kart-

tanimenä on nykyisin Hoikkaanvuori (Karttapaikka). Kuusankoskella Ukonvuoren alku-



81

peräisen tarkoitteen sijainti jää epäselväksi, vaikka sitä on kuvattu sanallisesti: ”Ukon-

vuori on heti siinä Nimikallion takana, Ukonvuoren takana on tää Anttilanpelto. Ne sano 

aina Ukonkivi ja Ukonvuori”. (NA 1954.) Paikallistuksen kohdalla ei ole nimettyä ko-

houmaa. Kymijoki sijaitsee lähellä. Kangasniemen Istrualasta on tieto Ukonvuori-nimi-

sestä kalliosta, jolla on ollut samanniminen torppa. Vieressä on Ukonpelto. (NA 1985.)

Kartalla näkyy tällä kohtaa nimeämätön jyrkänne (Karttapaikka).

Ähtärissä Ukonvuori on mäki, jonka ”äkkijyrkkää pohjoisosaa kutsutaan Ukonmur-

roksi” (NA 1995). Tämän paikan läheisyydessä on Ukonmurronkytö-niminen pelto tai 

niitty, mutta ei Ukonmurtoa tai Ukonvuorta. Nimitiedossa mainittu jyrkänne erottuu kyllä 

karttakuvassa, mutta kohdetta ei ole nimetty. (Karttapaikka.) Lisäksi Ähtäristä Peränteeltä 

on paikallistamaton tieto Ukonvuori-nimisestä kalliosta (NA 1949). Heinävedellä Ukon-

vuori on entinen tilan nimi sekä korkean vuoren nimi (NA 1977). Tilan kansanomaiseksi 

nimeksi mainitaan Ukkola. Kangaslammilta on tieto Ukonvuoresta, jonka kuvauksena on 

”korkea kalliomäki; laaja” (NA 1956). Kohteen karttanimi on nykyään Viljakkalanmäki.

Rantasalmella Ukonvuoreksi on nimetty Voinsalmessa sijaitseva rantakallio, jolta onki-

neen ukon kerrotaan pudonneen järveen (NA 1951). Tämäkään nimi ei esiinny nykyään 

karttanimenä. Rantasalmella Haukiveden rannalla Tikansalmessa sijaitseva Ukonvuori-

niminen vuori tarkoittaa paikallistuksen mukaan nykyistä Surmavuori-nimistä kohoumaa 

(NA 1951).

Joroisista on useita nimitietoja Ukonvuorista. Joroisten Kaitaisten kylästä on nimi-

tieto, jonka mukaan Ukonvuori sijaitsee Pihlas-nimisessä järvessä olevan saaren pohjois-

päässä (nykyisin Suurisaari, keruukartassa Hiihtsaari) (NA 1947). Kolmantena Joroisten 

Ukonvuorena mainitaan Järvikylässä sijaitseva Ukonvuori, ”pienehkö mäki” (NA 1961). 

Paikallistus osuu Mustikkamäki-nimisen kohouman itäreunalle, jossa on louhikon merk-

kejä (Karttapaikka). Karttaan paikallistamaton on Ukonvuori, joka on ”korkea mäki Räi-

sälänrannan metsissä” (NA 1967). Joroisten Kotkatlahdesta on nimitieto Ukonvuoresta,

joka on ”korkea, kivinen mäki” (NA 1970). Tähän liittynee myös tieto nimestä Ukonvuo-

ret (NA 1948). Tämä on ainoa Joroisten kohteista, joka esiintyy nykyisin karttanimenä 

muodossa Ukonvuori.

Taipalsaarella Ukonvuori on ”jyrkkä veteen laskeutuva kallio”, ja lisäksi mainitaan, 

että ”vuorella on joskus ollut asumus” (NA 1965). Paikka on nykyisin nimeämätön.
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Luumäeltä on nimitieto Ukonvuoresta, joka on ”pitkä vuori Kärenniemen rannassa” 

(NA 1964). Veteen laskeutuvaa kalliojyrkännettä ei ole nykyisin nimetty, mutta lähes 

kohdetta vastapäätä, Lennusjärven toisella rannalla, on Ukkovuori-niminen jyrkänne Sa-

vitaipaleen puolella.

Nimiarkiston keruutiedoissa on lukuisia Ukonvuori-nimisiä korkeiksi mainittuja paik-

koja. Anttolassa Ukonvuori on ”korkea jyrkkä mäki” (1970) (nykyisin Mikkeliä). Joutse-

nossa Ukonvuori on ”jyrkkä, korkea, osittain paljaskallioinen mäki”. Ruokolahdella

Ukonvuori on ”kallio ja korkea vuori suon laidassa”, mutta kohde on tarkemmin paikal-

listamaton (NA 1950). Savitaipaleella Ukonvuori on määritelty ”luonnonjyrkänteeksi”

(NA 1972), ja toinen Savitaipaleella sijaitseva Ukonvuori on ”luonnonjyrkänne, jonka 

ympärillä oleva metsäalue on Ukonkorpi” (NA 1972). Säämingissä Ukonvuori on ”kalli-

oinen mäki”, ja sen edustalla on Ukonsaari, entinen saari Ukonvuoren itäpuolella, nykyi-

sin suon ympäröimä (NA 1989). Virroilla Ukonvuorta on kuvattu: ”Pahastasuosta länteen 

sijaitseva korkea vuori, korkeimpia näillä main”. Kohteen paikallistus puuttuu. (NA 

1960.) Vuoden 1967 keruutiedossa Ukonvuori on kuvattu ”korkeaksi vuoreksi”. Paikal-

listuksen mukaan Ukonvuori on nykyisin nimeltään Pohjanperänvuori, ja se rajautuu Uu-

rasselkään. Nykyisin karttanimenä esiintyvän Ukonvuoren tarkoite on tästä länteen (ja 

mantereeseen) päin sijaitseva jyrkänne. Padasjoelta on tieto Ukonvuoresta, joka sijaitsee 

Auttoisten kylän keskustassa (NA 1969). Ukonvuoren paikallistus osuu kapean harju-

muodostelman kärkeen, mutta tällä kohdalla ei ole nykyisin nimettyä kohoumaa.

Petäjävedellä Ukonvuori on ”korkea mäki” (NA 1959). Nimiarkiston paikallistus osuu 

nykyisin karttanimenä esiintyvän Ukonvuoren viereiselle kohoumalle, jota ei ole nimetty

ja joka on Ukonvuori-nimistä kohdetta korkeampi. Kolmantena lähekkäisenä kohoumana 

on Haukkavuori, ja näiden välissä on kosteikko tai suoalue. 

Lappeella Ukonvuori on ”korkeahko mäki Martissa, Karhusjärven eteläosassa” (NA 

1966), Kerimäellä Ukonvuori on ”korkee vuoren nyppylä”, joka sijaitsee Ison Havujärven 

itärannalla (NA 1982). Kohoumaa ei ole nykyisin nimetty karttaan. Mäntyharjulla Ukon-

vuoret-nimi tarkoittaa ”vuoria Ukonlammin molemmin puolin, itä- ja länsipuolella, kal-

lioista ja jyrkkää seinämää”. Vuorten kuvataan nousevan noin 50 metriä lampea korke-

ammalle. Sama kohde on määritelty myös ”kallioiseksi mäkialueeksi”, jonka rinnakkais-

nimeksi mainitaan Rassilan rajavuoret. Tätä kohdetta vastapäätä Ukonlammeksi nimetyn 

vedenkokouman toisella rannalla on Ukonmäki-niminen kohouma (kuva 2).
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Lisäksi on muutamia paikallistamattomia nimitietoja. Kangaslammilta on tieto Ukon-

vuoresta, mutta lipussa ei ole edes paikan lajin määritystä (NA 1956). Viitasaaren Haa-

paniemestä on tieto Ukonvuoresta, joka on ”matala vuori” ja asiakirjanimenä vuodelta 

1870 esitetään nimi Ukonkallio (NA 1950). Viitasaarella ei nykyisin tunneta Ukonvuorta

eikä Ukonkalliota.

Ukonvuori- sekä Ukonmäki-nimisiin paikkoihin liittyvässä perimätiedossa ja paikko-

jen tarkoitteiden ominaisuuksissa on yhteisiä piirteitä, mutta levikkien ero tuntuu kuiten-

kin viittaavan jollakin tavalla nimistön kerroksisuuteen. Kyse voi olla ajallisista kerrok-

sista: toinen nimityyppi on vanhempi kuin toinen. Jos aikaperspektiivi jätetään huomiotta, 

selittävä tekijä voisi löytyä nimenantajayhteisöjen eriytyneistä elämäntavoista. 
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3.2.3. Ukonvaara 

Kartta 3. Ukonvuori, Ukkovuori, Ukonvaara, Ukkovaara.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonvuorten levikkialue ei kata koko aluetta, jolla vuori-elementti esiintyy kohouman 

nimen jälkiosana. Ukonvaaroja ei puolestaan ole nimetty laajemmin sillä alueella, jossa 

vaara esiintyy kohoumaa tarkoittavan paikannimen jälkiosana, vaan suppeahkosti Poh-

jois-Karjalassa ja hiukan tästä pohjoiseen. Ukonvuorien ja Ukonvaarojen levikkialueiden 

välillä on selvä raja-alue, joka sijoittuu Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien ra-

jalle. Pohjois-Savon maakunnan alueelta, jonne sijoittuu yksi Ukonmäkien keskittymistä, 

ei ole nimitietoja Ukonvuorista eikä Ukonvaaroista. Useimpien ukko-elementin sisältä-

vien nimityyppien levikki kattaa myös Karjalankannaksen, mutta nimityypit Ukonvuori 

ja Ukonvaara eroavat tästä levikkipiirteestä: nimityyppien levikki noudattaa valtakunnan 

rajaa, poikkeuksena Jaakkiman Ukonvuori. (Kartta 3.)

Ukonvuorien, Ukonmäkien ja Ukonvaarojen ohella aineistossa esiintyy kohoumien 

niminä myös Ukonharjuja (kartta 5), Ukonkallioita (kartta 4) ja eräitä muita nimityyp-

pejä. Nimiin liittyvä perimätieto on samantapaista kuin Ukonvuorien ja Ukonmäkien yh-

teydessä esitelty, mikäli sitä ollenkaan on.

Nurmeksen Petäiskylässä Ukonvaara on hyvin kallioinen vaara, johon ”ukkonen 

usein iskee” (NA 1955). Ukkonen voisi olla nimeämisperusteena useamminkin, mutta 

mainintoja ei ole enempää. Kiteen Ukonvaaraan liittyy tarina, jonka mukaan mäellä olisi 

poltettu mies. Isäntä olisi riitaantunut jonkun kanssa, jonka jälkeen” riitakaverit ol voijel-

leet ukon petroolilla ja sytyttänneet tulleen”. (NA 1982.) Vuonna 1966 keruussa mitään 

tarinaa nimen synnystä ei ollut tullut esiin. Juuassa Ukonvaara olisi saanut nimensä siitä, 

että aikoinaan yksinäinen ukko rakensi mökkinsä vaaralle (NA 1966). Kontiolahden 

Ukonvaaraa on kuvattu: ”Se kahtelloo ku isäntä ympärillee.” Vaaran rinnakkaisnimenä 

on Isäntävaara. (NA 1965.) Kuhmon Jonkerissa Ukonvaaralla on samanniminen talo 

(NA 1961), ja Pielisjärven Vuonisjärvellä Ukonvaaralla on samanniminen kulmakunta

(NA 1992), samoin Tuupovaaralla Ukonvaara on sekä kohouman että kyläkunnan ni-

menä (NA 1975). Posiolla Ukonvaaroja on kaksi, Palo-Ukonvaara ja Ukonvaara (taval-

lisesti Ukkosenvaara) (NA 1964). Kiihtelysvaarassa Ukkovaara on Hiidenvaaran korkein 

kohta (NA 1967).

Maisemasta erottuva maastonkohta, johon liittyy myös arkeologista löytöaineistoa, on 

Ukonvaara, joka nykyisin sijaitsee Venäjän puolella Kuusamon Tavajärvellä Ukonlah-

dessa. Nimiarkistossa tästä kohteesta kerrotaan, että ”Ukonvaara on hyvin huomattava 
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maastossa korkeutensa vuoksi, sillä sen korkein kohta on yli 400 m meren pinnan ylä-

puolella”. Lipussa on maininta, että Ukonvaara on kartassa mainittu Ukontunturiksi,

mutta tätä nimeä ei Tavajärvellä koskaan käytetä. Lipussa mainitaan lisäksi rypääseen 

kuuluviksi nimiksi Ukonniemi, Ukonlahti ja Poika-Ukkonen. (NA 1993.) Tavajärvellä on 

myös Ukonselkä-niminen vesialue, jonka lahtiin Ukonlahti kuuluu (Sarvas 1986: 139).

Ukonvaaralta on löydetty ristiretkiajalle ajoitettuja hopeaesineitä, ja löytö on tulkittu 

uhrilöydöksi (ks. tarkemmin Luho & Leppäaho 1949: 85–86; Sarvas 1986: 125–139,

209). Esineiden alkuperäinen löytöpaikka oli Ukonlahden rannasta noin 2,5 km kaak-

koon, ”mahtavana kohoavan Ukontunturin eli Ukonvaaran juurella” (Sarvas 1986: 125).

Tavajärven aarteeseen kuului hopeisia kaularenkaita, riipuslevyjä, käätyjä, ranneren-

kaita ja solkia (Sarvas 1986: 209). Sarvas on käsitellyt samassa yhteydessä myös Kuusa-

mon Lämsän sekä Pyhälahden aarrelöytöjä ja mainitsee, että kaikki kolme aarretta on 

ajoitettu 1050–1150 välille (mts. 136). Leppäahon tarkastuskertomuksen mukaan vuonna 

1936 esineet olivat löytyneet etelään viettävältä luontaiselta kallio- tai kivipöydältä, jolla 

sijaitsevan maakiven vieressä esineet olivat löytyneet sammalen alta paimenessa olleiden 

lasten penkoessa paikkaa kepeillä. Löytöpaikan läheltä ei tunneta asuinpaikkoja, ja Lep-

päaho piti löytöä heti paikalla käytyään mahdollisena uhrina eikä tavanomaisena kätkönä. 

(Sarvas 1986: 125.)

Ukonlahden aarteesta on lisäksi huomautettu, että ”miltei kaikki sen esineet ovat ala-

arvoista, jopa suorastaan väärennetyltä vaikuttavaa hopeaa”. Ja edelleen: ”Ala-arvoista 

hopeaa on muissakin löydöissä, mutta ei tiettävästi missään näin huomattavassa suh-

teessa. Pettämisen taidon ovat siis vanhat lapinkulkijat tunteneet.” (Luho & Leppäaho

1949: 85.)

Tavajärven ympäristössä on toinenkin Ukko-niminen kohouma, joka on edellistä kor-

keampi. Ukko-Nuorunen on vaara Tavajärven koillispuolella, ”hyvin huomattava maas-

tokohta korkeutensa (580 metriä) ja jylhyytensä vuoksi”. Rinnakkaisnimeksi mainitaan 

Nuorunen. Viereiset vaarat ovat nimeltään Poika-Nuorunen ja Loma-Nuorunen, ja lähellä 

mainitaan olevan vielä Ukonaho, Nuorusensuo sekä muita Nuorusen-alkuisia nimiä. (NA 

1993.)
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3.2.4. Ukonkallio 

Kartta 4. Ukonkallio, Ukonkalliot.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonkallio-nimityyppi ei muodosta yhtä selvärajaista levikkialuetta kuin Ukonvuoret ja

Ukonvaarat. Nimityypistä on myös läntisiä esiintymiä. Ukonkallioihin kuuluu korkeita 

kallioita. Osa niistä sijaitsee järven tai joen rannalla. Muutamiin liittyy tarinoita tai arve-

luita paikannimen mytologisesta taustasta.

Impilahdella Ukonkallio on korkea, iso mäki Laatokan rannalla (NA 1968). Perniössä 

Ukonkallio on korkein kohta Kyynärän metsässä, ”ukkosenmäki” (NA 1964). Nykyisin 

karttanimenä onkin Ukkosenmäki. Yksi lähellä sijaitsevista kallioista tai mäistä on ni-

metty Noitakirkonmäeksi. (Karttapaikka.) Räisälässä Ukonkallio on korkea kallio, kok-

kopaikka (NA 1964). Samoin Kiteellä Ukonkallio on kallio, jolla on poltettu ennen kok-

koja ja pidetty kyläkiikkua (NA 1968).

Ruskealassa Ukonkallio on korkea kallio (NA 1968). Kuopiossa Ukonkallio on avo-

kallio, jonka nimeämisperusteesta ei ole tietoa (NA 1994).

Sumiaisissa Ukontalonkalliot ovat sileitä kallioita lähellä Ukon taloa. Ukonkallio-ni-

meä käytetään harvemmin, sillä tarkoitettaneen suurinta kalliota. Keruutiedon mukaan 

nimi Ukontalonkalliot on ikivanha, ja ”perimätiedon mukaan on kallioilla pakanuu-

denaikoina palveltu Ukko Ylijumalaa, kalliot ovat liippaantuneet sileiksi palvojien ja-

loista”. (NA 1959.) Pälkjärvellä on Ukonkallion nimen arveltu olevan peräisin ”taikaus-

kon ajoilta”, ja paikasta on kerrottu, että ”kallion kohdalla järvessä [on] kattila täynnä 

hopeaa”. Ukonkallion luona on Ukonkallionluhta. (Könönen 1921 s.v. Ukonkallio.)

Saarijärvellä Ukonkallio on kallio, jonka on ”ukkonen halassu” (NA 1962). Kallio on 

kartalta katsoen jyrkkä ja rajautuu vesistöön. Haukivuorella on Ukonkallio, josta infor-

mantti on kertonut, että ”tähän kallioon iskee ukkosella helposti salama” (NA 1991).

Pieksämäellä Ukonkallio on kallio Iso-Kylmä-nimisen järven rannalla. Nimeä on se-

litetty: ”Sinne oes aekonaa yhem mierovanhuksem pitänä eksyvä. Vasta tulevana keväänä 

kalastajat löyti sen siitä [Ukonkallion kohdalta] rannalta.” (NA 1962.) Toinen Pieksämä-

ellä sijaitseva Ukonkallio on korkeahko kallio Pyhäjärven rannalla. Tästä nimestä on tal-

lennettu tieto: ”Ne puhuvat enne että karhu on kiivennä sillek kalliollej ja lyönä kämme-

nijä vastakkae. Mitenkä kaovvas ne nyt sano sen kuulunee.” (NA 1962.) Suonenjoella 

Ukonkallion on kerrottu saaneen nimensä siitä, että unihuppio [unenhaltija] oli sanonut 

nukkuessa: ”Tee talo tuohon rinteeseen, ei herkiä kukko laulamasta eikä laps itkemästä” 

(NA 1966). Tervossa Ukonkallio on ”korkea kallio Pulkkilansaaren eteläosassa”. Kallion 
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länsipuolella on metsäsuo nimeltä Ukonsuo. ”Olettamuksen mukaan kallio on ollut Ukko-

jumalan palveluspaikka.” (NA 1970.)

Louhikot ja kivimuodostelmat kuuluvat myös Ukonkallioihin. Ukonkalliot Pöytyällä 

ovat kallioita, joiden ”nimen alkuperästä ei ole tietoa” (NA 1976–1977). Kartan mukaan

kyseessä on avokallioinen kohouma, jonka rinteessä myös louhikkoa. Vieressä sijaitsee 

samantapainen Hiidenkalliot-niminen kohouma. Kohoumien välissä on peltoa. (Kartta-

paikka.)

Haukivuorella sijaitsevasta Ukonkalliosta on tieto Ukonaho-lipussa (NA 1977), jonka

mukaan ”kalliolla vieläkin saunan kiukaan kivet”. Alavudella Ukonkallio on edellisistä 

kohteista poiketen kivenlohkare Niemen kärjessä Ranta-Töysän järven rannalla, ja sen

rinnakkaisnimi on Ukonkallionkärki. (NA 1965.) Liperissä Ukonkallio on kalliorykelmä, 

johon kuuluu ”kaksi erittäin jyrkkä kalliorinnettä”, ja etelämpänä on Akankallio (NA 

1974). Pihtiputaalla Ukonkallio on ”korkein kohta Lylymäkeä” (NA 1976).

Polvijärvellä Ukkoinkallio on ”Jyrkänvaaran länsirinteessä oleva paikka, jossa ennen 

oli kivilouhimo”. Paikalta kerrotaan louhitun sekä hauta- että koristekiveä. Nimen on se-

litetty syntyneen, koska ”siellä ol kuus ukkoo töissä”. (NA 1976.) Ukkoinkallio ei esiinny 

nykyään karttanimenä, mutta kohde löytyy Jyrkkävaaran nimellä (Karttapaikka).

Ukonkallioihin kuuluu asutuksen ja peltojen lähellä olevia kohteita sekä rantakalli-

oita. Kuopiossa Ukonkallio sijaitsee peltojen päässä, ja lähistöllä sijaitsee paikka, jossa 

on ollut joskus asumus nimeltään Ukko Kokkosen mökki. Nimilipussa on esitetty arvelu, 

että kallion nimi tulee mahdollisesti tästä. (NA 1951.) Suomenniemellä Ukonkallio mai-

nitaan kallioksi keskellä kylää (NA 1962). Rautjärvellä Ukonkallio on kallio peltojen kes-

kellä (NA 1983). Saarella Ukonkallio on kallio, jonka nimeä on selitetty: ”Siinä on enne 

asunt joku ukko.” Rinnakkaisnimeksi mainitaan Ukonmökinkallio, vaikka mökkiä ei enää 

olekaan. (NA 1973.) Toista Saarella sijaitsevaa Ukonkalliota (ei keruukoordinaatteja) on 

selitetty: ” - - - siinä ol sellai vanha ukko ja siinä ol Ukonnurm [viereinen pelto]” (NA 

1978).

Haukivuorella Ukonkallio on kallioluoto Kangasjärvessä Akonlahden edustalla, ja ni-

mitiedon mukaan ”saanut nimensä jostakin ukosta” (NA 1978). Läheisten rantapaikkojen 

nimet ovat Akon-alkuisia: Akonlahti, Akonkaarre, Akonniemi (Karttapaikka).

Värtsilässä Ukonkallio on jyrkkä kallio Jänisjoessa (NA 1959). Sodankylässä Ukon-

kallio on jyrkkä kallio Kitisen rannalla Ukonmutkassa (NA 1959). Myös Savukoskella 
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sijaitseva Ukonkallio sijaitsee joen varressa, nimilipun mukaan Yliluiron jokivarressa 

Tanhuan kylästä etelään (NA 1962). Lumivaarassa Ukonkallio sijaitsee Kuorjärven ran-

nalla (NA 1963). ”Rantaviivan ulkopuolella olevaksi kallioksi” on kuvailtu Sotkamossa 

Pienessä-Kiimasessa sijaitsevaa Ukonkalliota (NA 1983). 

Tervossa Ukonkallio on pieni kallio (NA 1966). Kohde rajautuu lampeen. Haukivuo-

rella Ukonkallio on ”semmonen pienempä kallio” Rukkune-nimisen järven rannalla (NA 

1968). Jaakkimassa Ukonkallioksi on nimetty kallioluoto Iijärvessä (NA 1969). Kemissä 

Ukonkallio on ”pieni, sileä kalliosaari Kemijoen keskijuoksulla”, joka kuitenkin nykyisin

on veden alla. Saaren alapuolella on entinen heittoapajapaikka, Ukonapaja, josta kerro-

taan viimeksi kalastetun vuonna 1947. (NA 1972.) Kiimingissä Ukonkallio on Kiiminki-

joen rannalla, rinnakkaisnimenä Ahvenkallio (NA 1985). Kemistä on myös tiedot nimistä 

Ukonkallio ”rantakallio” ja Ukonkallionhauta ”jokiapaja” (NA 1948). Savitaipaleella 

Ukonkallio on Orrainlahden rannalla oleva avokallio, jonka nimeä on selitetty: ”Ukko 

putos jäihi kalapyyvyksii kattoessaa” (NA 1973).
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3.2.5. Ukonharju 

Kartta 5. Ukonharju, Ukkoharju.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonharju-nimisten kohteiden topografia on vaihtelevampaa kuin Ukonmäkien ja Ukon-

vuorien. Hyrynsalmella sijaitseva Ukonharju on ”pieni rinne” (NA 1975), Iissä Ukon-

harju on ”Maakrunnin harjuniemi”, johon liittyy Ukonperä-niminen lahti (NA 1949) ja

Kiuruvedellä Ukonharju on ”korkeahko kallioreunainen harju”, joka ”on viljeltyä” (NA 

1958). Toholammella sijaitseva Ukonharju on keskellä metsää oleva ”harjumainen ko-

hoama”, jossa on ”myös kalliota” (NA 1952). Suomussalmella Ukonharju muodostuu 

kahdesta metsää kasvavasta harjanteesta, ja lähellä on myös pieni Ukonlampi (NA 1968).

Samoin Mikkelin maalaiskunnassa Ukonharjunpelto on ”nykyään jo kuusentaimia kas-

vava, pitkulainen, kaksi mäkeä sisältävä pelto” (NA 1979).

Siinä missä Ukonmäki- ja Ukonvuori-nimiset paikat on ensisijaisesti määritelty ko-

houmiksi, siis korkeiksi mäiksi ja kallioiksi, Ukonharjuiksi on nimetty paikkoja, joiden 

paikkatyyppi on määritelty ensisijaisesti joksikin muuksi kuin kohoumaksi. Kuusamossa, 

Maaningalla ja Nilsiässä on tunnettu Ukonharju-nimiset pellot, näistä Maaningan Ukon-

harju on pelto mäen rinteessä (NA 1969) ja Nilsiän Ukonharju ”viljelyksien keskellä ole-

valla kumpareella sijaitseva pelto” (NA 1965). Rautalammilla on Ukonharju-niminen 

niemi, samoin Vehmersalmessa. Maaningalla on tunnettu toinenkin esiintymä nimestä 

Ukonharju. Nimellä viitataan ”korkeahkoon rantaharjanteeseen Ruokoveden itärannalla”

sekä ”nuotta-apajaan saman harjun edustalla”. Rantaharjanteen nimeä on selitetty: ”Pai-

kalla on joskus ollut puuyhtiön mökki, jossa ’röntynen ukko’ on asunut”. (NA 1969.) 

Ukonharju on esiintynyt myös talon nimenä Kiuruvedellä (kaksi esiintymää), Siilinjär-

vellä ja Joutsenossa. Siilinjärven Kasurilassa Ukonharju-niminen talo sijaitsee korkealla 

harjulla, jonka rinne viettää alas Ukonlampeen (NA 1951).

Hämeenkyrössä Ukonharju sijaitsee Ukko-nimisessä metsässä (NA 1979). Ukkoa on

kuvailtu ”laajaksi metsäalueeksi Käärmeharjun ja Vastajärven välissä”. ”Nimeä ei enää 

käytetä, mutta ennen oltiin aina Ukossa ja mentiin Ukkoon marjaan. Nimeä ei osattu se-

littää. Ukonharju-nimen on syrjäyttämässä Kangas-nimi.”

Teuvassa Etelä-Pohjanmaalla Ukkoharjunneva sijaitsee kivikkoisten kohoumien 

(Pikku-Parra, Iso-Parra ja Paljasvuori) välissä. Nimestä *Ukkoharju ei ole tietoja, mutta 

oletettavasti Ukkoharjunneva-nimen osana esiintyvä Ukkoharju viittaa Iso-Parraan, Pal-

jasvuoreen tai molempiin. Parranvuoren huiput ovat korkeudeltaan noin 150 m mpy.

(Karttapaikka.)
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3.2.6. Ukonkivi 

Kartta 6. Ukonkivi, Ukkokivi.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonkivien levikkialueella suurin osa nimistä sijoittuu itämurteiden alueelle, myös savo-

laiskiilan alueelle, mutta tämän lisäksi nimistä muodostuu Etelä-Suomen poikki ulottuva 

ketju, jossa yksittäisiä nimiesiintymiä on Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Kanta-Hä-

meessä, Pirkanmaan ja Satakunnan rajalla ja Satakunnan rannikolla (kartta 6). Tässä ni-

mityypissä ero Nimiarkiston ja Maanmittauslaitoksen aineiston välillä on selkeä. Tietoja 

Ukonkivi-nimestä on Nimiarkistossa lähes 60, kun taas Maanmittauslaitoksen aineistoon 

sisältyy vain neljä Ukonkivi-nimeä.

Useita Ukonkiviä on mainittu kooltaan suuriksi, suurimpana ehkä Jääskessä sijaitseva 

Ukonkivi, joka on ”suuri kivi, noin 15 m pitkä, 10 m paksu”. Kiven luona kasvoi Ukon-

kivenpetäjä. (NA 1969.) Juvalla Ukonkivi on määritelty ”korkeaksi kivenlohkareeksi” 

(NA 1968), Rautjärvellä Ukkokivi on ollut ”iso kivenlohkare” (NA 1962). Kiven väriin 

on viitattu muutamia kertoja. Enonkoskella Ukonkivi on ”iso valkoinen kivi” (NA 1997).

Viipurista on nimitieto tummansinisestä, 40 cm korkeasta Ukonkivestä polun varrella 

(NA 1947).

Ukonkivien sijainnista asutuksen lähellä on useita mainintoja: Enonkoskella Ukonkivi

on sijainnut keskellä talon pihaa (NA 1997), samoin Ristijärvellä Ukonkivi on ollut talon 

pihalla sijaitseva suuri kivi (NA 1966) ja Ruokolahdella suuri siirtokivilohkare asuinra-

kennusten takana (NA 1952). Joskus Ukonkivi on sijainnut pellolla tai viljelysten kes-

kellä, esimerkiksi Juvalla (kolme esiintymää, NA 1968, 1982, 1996), Pälkjärvellä (NA 

1962) ja Rautjärvellä (Ukkokivi, NA 1962). Säämingissä Ukonkivi on kuvattu ”siirtoloh-

kareeksi Ukonpellon pohjoispuolella” (nimitieto lipussa Ukonsuo, NA 1989).

Pälkäneellä Ukonkivi sijaitsee Puutikkalan kylän keskustassa. ”Rekolan talon pihalla

olevan suuren kiven keskellä olevassa halkeamassa on perimätiedon mukaan poltettu 

kuolleiden vaatteet ja ruumiinoljet. Toisen tarinan mukaan kiven päältä olisi julistettu 

jumalansanaa, minkä takia kiveä sanotaan myös Ukonkirkoksi tai Ukonsaarnakiveksi.”

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

vkon kiffuen luhta 1562–1563 Randasalmi, Randasalm, Hariu Rannan bij (Alanen
2008)
Vkon kiwen luhta 1620 RandaSalmij Sochn, Kerihariu Fierdungh, Jurwala Byij (Ala-
nen 2004)
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(Muinaisjäännösrekisteri 1000002674.) Ristijärvellä Ukonkivi on ollut suuri kivi talon pi-

halla, ja nimilipussa on tieto, että ”ennen aena peloteltiij jotta ukkonen tulloo, menkeä 

poes kiveltä” (NA 1966). Valtimolla Ukonkivi on ollut lasten leikkipaikka, ja myös nimeä 

on pidetty lasten antamana (NA 1973). Pälkjärvellä Ukonkivi sijaitsee viljelysten keskellä 

pellolla. Kivi oli ”kuin mökki, jossa puoskat leikkivät” (NA 1962).

Jotkin Ukonkivistä ovat sijainneet kulkureitin tai polun varressa, kuten esimerkiksi 

Ukonkivi Kiikassa: ”Kivi Mattilan metsässä. Suuri möhkäle tien vieressä, ihmisen kor-

kuinen.” (NA 1958.) Muutamien Ukonkivien mainitaan sijaitsevan metsässä. Esimerkiksi 

Parikkalassa Ukonkiveä on kuvattu ”metsän keskellä olevaksi isoksi kiveksi” (NA 1953),

ja Perhossa Ukonkivi on ”iso kivilohkare sydänmaalla” (NA 1968), mutta suureen osaan 

nimitiedoista ei liity tarkempaa sijainnin kuvausta.

Ukonkivien joukossa on myös useita vesikiviä, ja muutamassa tapauksissa vesikivillä 

on Akka-alkuinen nimipari: Alajärvellä (NA 1964), Suistamolla (NA 1966) ja Parikka-

lassa (NA 1989). Parikkalassa Akankivi on kuvattu kivistä suuremmaksi. Nimenannossa 

tuntuu olevan takana leikillinen assosiaatio. Ukonkivi-nimisistä vesikivistä on lisäksi mai-

nintoja esimerkiksi Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja muutamia mainintoja Länsi-

Suomesta (NA). Konginkankaalla Ukonkivi on Nuijanniemen päässä oleva apajapaikka,

jolla on rinnakkaisnimet Ukonapaja ja Ukonluoto (NA 1961).

Nimeämisselityksissä viitataan usein ukkoseen luonnonvoimana. Parikkalassa Ukon-

kivet-nimellä on kutsuttu ”salaman halkaisemaa isoa siirtolohkaretta”, ja nimeä on seli-

tetty: ”Saanut nimensä tapahtumasta (’ukkosen kivet’)” (NA 1989). Mahdollisesti samaan 

kohteeseen liittyy toinen tieto Parikkalasta: ”Kertoja oli vanhoilta ihmisiltä kuullut tari-

nan, jonka mukaan salama on lyönyt kiven ristiin halki” (NA 1953, Ukonkivi). Alajärvellä 

Ukonkivi on ”kivi Kierrekorvenkydön laidassa”, rinnakkaisnimeltään Ukkosenkivi. Ni-

meä on selitetty: ”Kiveen on joskus iskenyt salama.” (NA 1964.) Tuupovaarassa Ukonkivi

on ”suuri kivi Suhanniemen kärjessä”, ja kivestä on kerrottu: ”Tarinan mukaan ukkonen 

’lennättänyt’ kiven nykyiselle paikalleen” (NA 1952). Ukkosen halkaisemaksi on kuvattu 

myös isoa Ukkokiveä Nastolassa. ”Niin ukkonen on halassu sen. Siihen on pitäny ukkosen 

salama iskeä ja se on halassu… se on.” Lisäksi on mainittu, että kivi on kahdessa tai 

kolmessa osassa. (NA 1971.) Nastolassa on toinenkin Ukkokivi, jota on kuvailtu pyöre-

äksi ja sileäksi, mutta ”sen vieressä on roisinen, halkinainen ämmäkivi” (NA 1971). Hir-
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vensalmella Ukonkivi on ”salaman halkaisema iso kivi Paulahden rannalla”. Kiven mu-

kaan koko läheistä maa-aluetta sanotaan Ukonkiveksi. ”Lehmät on Ukonkivessä.” (NA 

1981.)

Ukonkivien lisäksi on nimetty myös Ukkosenkiviä. Harjavallassa Ukkosenkivestä on

kerrottu, että  ”kivellä on ukkonen tappanut paimenen” (NA 1953). Kiikoisissa Ukkosen-

kivestä on tallennettu: ”Kiveen on iskenyt salama joskus 30-luvulla niin, että kivi lensi 

neljäksi kappaleeksi ja vanat tulivat Niittumaan pirtin perälle asti.” ”Kovasa lykysä siältä 

o hajettava se ukkosev vaaja, sano mummu [1920-luvulla syntyneen informantin 

mummu] sillon.” (NA 1989.) Eurassa Ukkosenkivi on ”iso luonnonkivi”, jonka nimi on 

selitetty johtuvaksi siitä, että ”salama olisi joskus ukkosella lyönyt kiveen ja kivi olisi 

siitä haljennut”. Ukkosenkiven rinnakkaisnimi on Meteorkivi. (NA 1978.) Tyrväällä Uk-

kosenkivi on ”ukkosen halkaisema iso kivi Mättääntien varrella” (NA 1986). Merikarvi-

alla Ukkosenrikkoma-nimistä kiveä on kuvattu seuraavasti: ”Suurehko, merkillisen nä-

köinen kivi. Uskotaan, että kiveen olisi salama joskus iskenyt; tietoa tästä ei ole.” (NA

1984.)

Pälkjärvellä Ukonkivestä on kerrottu: ”Ukko, ylinen luoja, tipauttanut sen taivaasta” 

(Könönen 1921 s.v. Ukonkivi). Personifioitu luonnonvoima esiintyy tarinoissa myös jät-

tiläisenä. Hattulan Ukonkivestä on tallennettu: ”Kerrotaan, että jättiläinen heitti kiven 

Hauhon Vermasmäestä tavoittaen Hattulan kirkkoa, mutta kivi putosi tähän ja akka ja 

lehmä jäivät alle” (NA 1989).

Kuusankosken Ukonkiveä pidetään jättiläisen kantamana, kivessä on ”hartian jäljet” 

(NA 1988). Viipurista on tieto suuresta kivestä nimeltä Ukko-Moja. Nimi viittaa suureen 

kiveen ja sitä ympäröivään metsään Viipurin pitäjän Samolassa. ”Ukko-Mojasta tuli ja-

laskii (jalanjälkiä?) Issoo Voltterii (Mäkärlahteen laskeva valtaoja). Ukon jäljet näky ki-

vessä; Jumala kävellyt pehmeillä kivillä.” (1891 syntynyt informantti kertonut 1963,

NA.) Ukko-Mojan alueelta on lisäksi tieto tummansinisestä pienemmästä Ukonkivestä:

”Ukkomojan luoteispäästä lähtevän polun oikealla puolella polusta noin 5–6 m. tumman 

sininen 40 cm korkea polusta poispäin viisto kivi, jossa oli aivan kuin 3 ihmisen jälkeä ja 

yksi noin 4 cm [läpimitaltaan?] pyöreä kepin jälki. Jäljet olivat kaikki noin pari cm muuta 

kiven pintaa ylempänä - - - ” (NA 1947). Kuopion maalaiskunnassa Ukonkivenniemeen

on liitetty tieto: ”Paikalla on iso kivi, johon on hakattu joitakin merkkejä” (NA 1966).
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Kurkijoella on kerrottu tarinoita Ukonkiviin liittyvistä aarteista: ”Taru kertoo, että yh-

den yön vanhan poikalapsen pitäisi yhden yön vanhalla orivarsalla veättää tämä iso Akan-

kivi yksöistä jäätä myöten vastakkaisella Raikkuunrannalla olevan Ukonkiven vierelle. 

Niin palkkioksi saisi kultaisen keträpuun.” (NA 1948.) Toiseen Kurkijoella sijaitsevaan 

Ukonkiveen liittyy vastaava tarina, jonka mukaan oli ajettava ”yksiöistä jäätä myöten yk-

siöisellä varsalla Ukonkiven luo” saadakseen ”kultaisen keträpuun” (NA 1959). Kurkijo-

ella Riekkalan rannassa on Ukonkivi, joka on ”rantakallion päällä oleva hyvin suuri kivi-

lohkare” vastapäätä Akankiveä. Tästä on paikkakunnalla kerrottu, että ”jos Ukonkiven 

saisi Akankiven luo, löytyisi raha-aarre”. (NA 1964.)

Parikkalassa Ukonkivi on vesikivi Simpeleenjärvessä suuremman, Akankiven vie-

ressä. Parikka-nimisen miehen kerrotaan odottaneen kivellä pahansisuisen vaimonsa lep-

pymistä (NA 1989). Antrean Ukonkiven luona vihavenäläinen surmasi miehen ison vihan 

aikana (NA 1956). Ristijärvellä oli Ukonkivi, jonka turvissa Sulku-ukoksi kutsuttu mies

piileskeli sota-aikana (NA 1968). Johanneksen Ukkokivellä kerrotaan erään ukon hukku-

neen mennessään ”ämmäänsä” auttamaan kyseisellä paikalla saaren rannassa (NA 1956). 

Rantasalmella on kerrottu, että ”Ukonkiven päällä on aarre, jonka päällä on pienempi 

kivi”. Aarteen saa ”se, joka määrättynä yönä pääsee Ukonkivelle ilman minkäänlaista 

kulkuneuvoa”. (NA 1951.) Suonenjoella Ukonkivi-nimistä vesikiveä on selitetty eri ta-

voin. Yhden selityksen mukaan erakko on istuskellut kivellä, toisen selityksen mukaan

joku ukko kalastellut ja kolmas mahdollisuus on, että vanha mies hukkunut. (NA 1973.)

Jääskestä on tallennettu Ukonkiven nimeen liittyvä kertomus: ”Tarinan mukaan nimi joh-

tuu siitä kun kaksi ukkoa tuli juovuksissa kiven luo, luullen olevansa kotona, koputtivat 

kiveä sanoen: ’laskekaa akat sissää’. Tuloksettoman koputuksen jälkeen ukot ryyppäsivät 

loppuviinansa ja nukahtivat kiven viereen.” (NA 1948.)

Savonlinnan lähellä olevan Ristisalmen rannalla on ollut kaksi isoa kiveä, Ukonkivi ja 

Akankivi (lähteessä muodossa Ukon ja Akan kivi). Näistä on kerrottu, että ”niiden ohitse 

soudettaessa piti ristiä silmänsä”10, lähellä ei saanut kirota, jos halusi välttää ukonilman

                                                

10 Kiviniemen nimiaineistossa esiintyy Silmienriššittäväniemi (Ägläjärven luoteisranta, Korpiselkä). Ki-
viniemi on arvellut nimen perustuvan siihen, että ”paikan ohi kuljettaessa on pitänyt ’ristiä silmät’ eli 
tehdä ristinmerkki”, kerääjän mukaan tällaista tapaa ei kuitenkaan ole nimeen liittyvänä muistettu. (Kivi-
niemi 1971: 126.)
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(Krohn, Julius 1894: 63). Pyhäselän Ukonkivi on iso kivi Onkamojärvessä lähellä Savi-

lahden rantaa. Kiven rinnakkaisnimenä on Taavetinkivi. ”Nimi tulee siitä, että Taavetti-

niminen ukko on kerran istunut kivellä ongella ja äkillinen ukkosmyrsky pyyhkäisi hänet 

siitä järveen.” (NA 1976, Ukonkivi ja Taavetinkivi.)

Toisinaan kivessä on nähty ihmismäisiä piirteitä tai ihmisen tai mytologisen hahmon 

tekemiä jälkiä. Kuusankoskella Ukonkiveä on kuvattu: ”Suuri kivi, 4–5 m korkuinen ’pul-

teri’ ’Kärmesmäen kukkural’. ’Sanovat että sen on jättiläinen kantanut sinne… [siinä on] 

hartian jäljet’.” Rinnakkaisnimiksi on mainittu Ukkokivi ja Äijänkivi. (NA 1988.) Samaan 

kohteeseen liittyvässä Ukkokivi-nimilipussa on kuvaus kivestä: ”[Se on] kun äijänpää ja 

hartiat.” Rinnakkaisnimeksi tässä lipussa mainitaan vielä Kuvakivi. (NA 1988.)

Kymissä on Ukonkivi, jonka rinnakkaisnimi on Ämmänkivi. Kohdetta on kuvattu seu-

raavasti: ”Tien reunassa noin 2 m korkea kivi, joka on tien puolelta sileä, mutta metsän 

puolelle erottautuu kivessä ihmisen kasvonpiirteet” (NA, Ukonkivi ja Ämmänkivi 1992).

Ukkokivi Mikkelin maalaiskunnassa on kuvattu ”ukonnaaman muotoiseksi kiveksi” Hau-

kilammentien vieressä. Lisäksi nimeämisajankohdasta esitetään tieto: ”Kivi nimettiin

1940-luvun alussa.” (NA 1996.) Ukkoa muistuttavasta kivestä on tieto myös Porista. Ran-

nalla sijaitsevaan Ukkokiveen liittyy kuvaus: ”Siin on ukko [ukon muotoinen kuvio] nä-

kyvis.” (NA 1963.) Toinen kuvaus samasta kohteesta kertoo, että kyseessä on ”iso kivi 

veden rajassa”. Kivi oli ”ennen pystyasennossa, jolloin [se] muistutti miestä ratsun se-

lässä; jäät kaatoivat kyljelleen”. (NA 1963.)

Rinnakkaisnimisyydestä on useita mainintoja. Kuopiossa Ukonkiven rinnakkaisni-

meksi on mainittu Kummituskivi (NA 1966), ja Koivistolla Ukonkiven rinnakkaisnimiä 

ovat olleet Pirunkivi (NA 1966) sekä Linnakivi (NA 1966). Hattulassa Ukonkiven rinnak-

kaisnimeksi on tallennettu Linkokivi (NA 1989). Sievissä Ukonkivi-nimi oli vain yhden 

kielenoppaan tiedossa, ja kivelle tiedettiin rinnakkaisnimet Särkivi ja Isokivi (NA 1995).

Tyrväässä Ukonkiven vanhemmaksi rinnakkaisnimeksi mainittiin Äijänkivi, ja kivestä 

kerrottiin, että siinä on ”pikkunen luola”, jossa joku olisi asunut isonvihan aikana (NA

1976). Tyrvää ei kuulu Ukko-alkuisten nimien keskeisempään levikkialueeseen, joten 

tieto Äijänkivi-nimen vanhemmasta iästä voi hyvin pitää paikkansa. Myös Kuusankos-

kella Ukonkivi eli Ukkokivi tunnetaan Äijänkivenä (NA 1988). Kymissä Ukonkiven rin-

nakkaisnimi on Ämmänkivi (NA 1992).
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Luumäellä unohtunut Ukonkivi-nimi on säilynyt lähikohteen nimessä Ukonkiven-

purnu. Kyseessä on ”pienenpieni soinen kohta eli purnu, noin 2–3 metrin kokoinen suo-

alue”. Paikalla on ”pari isoa kiveä”, mutta näistä ei tiedetä käytettävän Ukonkivi-nimeä.

(NA 1989.) Suomussalmella Ukonkiviaho on ”melko laaja metsämaisema”. Ukonkivestä

ei ole lipussa mainintaa. (NA 1968.)

Sodankylän Moskuvaarassa Ukonkivi on ”isohko kivi Metsävaaranaavassa”. Nimen 

arvellaan liittyvän noin kilometrin päässä sijaitsevaan Ukinkaivokseen. Ukinkaivos on 

”kaivanto, joka on tehty aavan kuivattamiseksi” ja siitä kerrotaan, että ”nimensä Ukinkai-

vos on saanut kaivajastaan, ’Hyvös-ukista’, joka on kuollut ennen sotia”. Ukko olisi vielä 

kantanut kiven aavan selälle merkiksi. (NA Ukonkivi ja Ukinkaivos 1968.)
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3.2.7. Ukonsärkemä  

Kartta 7. Ukonmurtama-, Ukonsärkemä-.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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MA-partisiipin avulla muodostetut nimet voi merkityksensä puolesta jakaa kahteen ryh-

mään, ”ukon särkemien” ja ”ukon polttamien” paikkojen nimiin. Paikkatyypiltään koh-

teet ovat vaihtelevia: joukossa on kohoumia, painanteita, lampia ja saaria. Suurin osa 

näistä nimistä saa kuitenkin selityksensä maaston muodoista. Esimerkiksi Ukonsärkemä

Juvalla näyttää jyrkänteiseltä, kallioiselta kohoumalta, Joensuun Ukonsärkemä on ko-

houmien välissä oleva kapeahko lampi ja toinen Kokkolan Ukonrepimä-nimisistä koh-

teista louhikkoinen saareke suossa. Savonlinnan Pihlajavedellä sijaitseva Ukonmurtamo-

niminen paikka on jyrkkä kallioinen mäki rannalla. (Karttapaikka.) Kivikkoisuudesta on 

mainintoja myös Nimiarkiston kokoelmissa. Esimerkiksi Anttolassa Ukonsärkemälouhto

on kivilouhikko Louhiveden rannalla (NA 1970), samoin Ukonrepimä Kälviällä on ki-

vikkoa (NA 1955).

Ukonsortama on niitty Hartolassa ja kertoman mukaan saanut nimensä siitä, että siellä

päin on joskus ukonilmalla kaatunut paljon metsää (NA 1962). Hankasalmella Ukonre-

pimä on niitty, josta on sanottu, että ”siellä on joskus ukonilmalla maa niityn kohdalla 

vierynyt” (NA 1957).

Itä-Inarin alueella Ukonrepimäsaari on tulkittu suoraksi suomennokseksi inarinsaa-

menkielisestä nimestä Äijihkiškodemsuálui. Kohde on Inarijärven saari, johon ”on joskus 

iskenyt ukkonen niin voimallisesti, että nähtävissä ovat olleet ’repimisjäljet’”. (Mattus 

2010: 252.) Ajatus särkevästä luonnonvoimasta näkyy myös nimissä Säänsärkemä. Sään-

särkemä-nimisiä paikkoja on kolme, yksi Kuhmossa ja kaksi Suomussalmella. Lisäksi on 

edellisistä kohteista erillinen Säänsärkemänsuo Kuhmossa. Ukonmäki Virroilla on laajan 

Särkiäisenmäen kallioinen kohta; mahdollisesti myös Särkiäisenmäen nimeen sisältyy 

edelliseen viittaavaa taustaa. Sievissä Ukonkiven rinnakkaisniminä mainitaan Isokivi ja

Särkivi. Nimi Särkivi voisi olla lyhentynyt muoto esimerkiksi nimestä *Särkemäkivi.

Ukonpolttama-elementin sisältäviä nimiesiintymiä on Maanmittauslaitoksen aineis-

tossa kuusi, Nimiarkiston aineistossa muutamia enemmän. Taipalsaarella on Ukonpolt-

tama- ja Ukonpolttamo-nimiset saaret sekä Ukonpolttamanniemi, Kerimäellä Ukonpolt-

tama-niminen saari. Tämän lisäksi nimityypistä on muutamia esiintymiä Pohjois-Suo-

messa (Ukonpolttama-alkuisia nimiä Iissä ja Ukonpoltto-niminen kohouma Pudasjär-

vellä). 
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Ukonpolttama-tyyppiset nimet voivat liittyä kaskeamiseen tai esimerkiksi salaman sy-

tyttämään metsäpaloon, kuten on arveltu esimerkiksi Kuivaniemellä (Iissä) Ukonpolt-

tama-nimen selitykseksi: ”Ukkonen on sytyttänyt tulen metsään ja polttanut sen” (NA

1953). Sama koskee tietysti myös -palo-loppuisia nimiä, mikä tekee nimistä monitulkin-

taisia. 

Merkitykseltään mA-partisiipilla muodostettuun nimistöön liittyvät myös kaksi Ukon-

palaneen-alkuosalla muodostettua nimiesiintymää: Ukonpalaneenmäki Säkkijärvellä on 

mäki, jolta ukkonen on polttanut metsää (NA 1955). Sippolassa on Ukonpalaneenmäki-

niminen mäki, jonka nimeä ei ole selitetty (NA 1959). Kohteella on nykyisin kartta-

nimenä Ukonpalanneenmäki (Karttapaikka).

3.2.8. Esimerkkejä muihin maastonmuotoihin liittyvistä nimistä 

Muihin kuin edellä käsiteltyihin ukko-elementin sisältäviin kohoumien nimiin liittyvä pe-

rimätieto ei eroa oleellisesti siitä, mitä on jo tullut esiin. Ukkoseen liittyvä selitys on tal-

lennettu esimerkiksi Ikaalisista. Ukonmukonkallio on ”kallio korkealla mäellä”, ja sen 

nimeä on selitetty: ”Ukkonen käy siellä pahemmin, lyö maahan.” (NA 1971.) Vilppulassa 

Ukonmuronmäki on pieni mäki, jossa ”ukkonen on tehnyt tuhoa, mutta tarkempaa seli-

tystä nimelle ei osattu antaa” (NA 1967).

Lapualla on ollut vuoressa Ukon kelkaksi kutsuttu kohta: ”’Pitkäsellä vuorella’ on 

myös suuri kelkan-näköinen kivi kahdella istuinsialla, joka on ikään kuin pidättänyt kal-

liohon. Sitä kutsuvat asukkaat Ukon kelkaksi.” ”Samalla ’Pitkäsellä vuorella’ olisi pitänyt 

myös olla ympyriäinen muurirakennus, jota kehuttiin Jättiläisten tekemäksi, mutta nyt, 

arveltiin, on rakennus hajoitettu”11. (Aspelin 1871: 179.) Sana pitkäinen on tunnettu ’uk-

kosen’ ja ’salaman’ merkityksissä (SKES s.v. pitkäinen), joten Pitkäsellä vuorella lienee

tarkoitettu ”ukkosen vuorta”.

                                                

11 ”Lähellä samaa vuorta näytetään vanhoja tervahauta-paikkoja, joita ei tunnusteta tämän kansan teke-
miksi siitäkin syystä, kun viime aikoihin saakka on joen varsilla ollut niin yltäkyllä metsää tervankin polt-
toon, ett’ei kenenkään olisi tarvinnut sydänmaahan tunkea.” (Aspelin 1871: 179.)
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Vehmersalmen Ritoniemessä Ukonvene-nimistä paikkaa on kuvattu ”hautamaiseksi,

veneenmuotoiseksi notkelmaksi Tuirankannaksessa” (NA 1984) ja toisessa keruutiedossa 

”syvennykseksi rannassa” (NA 1956). Enonkoskella sijaitseva Ukonmökki on ”halkeama 

kalliossa Kuivistosaaren rannassa Kapeansalmen kohdalla” (NA 1983). Juvalla sijaitseva 

Ukkojen luola on nimitiedon mukaan ollut ”tunnettu Suomen sodasta asti, jolloin ollut 

pakopaikkana”, ja vielä ”käytössä viimeksi käydyn sodan aikana, jolloin siellä asusti ns. 

’käpykaartilaisia’.” Paikka on kuvattu ”korkeaksi ja avaraksi luonnonluolaksi” ja luola-

kallion korkeudeksi on arvioitu noin 12 metriä. Lisäksi on tallennettu informantilta tieto,

jonka mukaan ”se luolakiv ossoes huastoo monenlaista”. (NA 1968.) Tässä tulee esiin 

ajatus ääntelevistä kivistä, joka liittyy myös Jyväskylän Ukonvuorella sijaitseviin Jylkin-

kiviin. 
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3.3. Metsä- ja suoalueisiin liittyvät nimet 

Paikkatyyppiin metsä kuuluu 174 nimeä. Ukko-elementin sisältävissä metsää tarkoitta-

vissa nimissä yleisin maastoappellatiivi on aho, joka esiintyy 36 kertaa. Myös muita kas-

keamiseen liittyviä perusosia esiintyy: Ukonpalosta on 11 esiintymää, Ukonhuhta-ni-

mestä yksi esiintymä, samoin Ukonkaski-nimestä. Ukonkaski on jyrkkä ja louhikkoinen 

rinne Rovaniemellä, Ukonhuhta puolestaan meren äärellä oleva kallio Uudessakaupun-

gissa Kukaisten saaressa. Uudenkaupungin kohteen sijainti verrattuna ukko-elementin si-

sältävän nimistön levikkiin yleensä on perifeerinen. Ukonhuhta kuuluu nimirypääseen, 

johon kuuluu myös Ukonperä (lahti), Ukonpuhti (vakaveden osa, lähinnä salmi) sekä 

Ukonkari (saari). Ukonpalojen levikki on pohjoinen ja sopii palo-perusosaisten nimien 

levikkiin. 

Muita perusosia, joita ukko-elementin sisältävässä metsäalueiksi määriteltyjen paik-

kojen nimistössä esiintyy, ovat kangas (24), murto (12), suo (7), korpi (6), maa (4), lehto

(3), kuusikko (2). Yksittäisiä esiintymiä on metsien nimistä Ukonkaarto, Ukonkarsikko,

Ukonmännikkö, Ukonpetäikkö, Ukonpetäjikkö, Ukonluhta, Ukonsaareke, Ukonselkä,

Ukonsyrjä, Ukontarha ja Ukonsänki. Paikkatyyppiin metsä kuuluu myös kaksi Ukonpel-

toa ja yksi Ukonperkkiö. Rantasalmella on Ukonuuniksi nimetty metsäalue. Kärkölässä 

paikkatyyppiin metsä kuuluu kohde nimeltä Ukkorukko. Kohde sijaitsee kallioisessa 

maastossa ja siihen liittyy myös Ukkorukonsuo. Metsien nimissä esiintyy myös MA-

partisiipillä muodostettuja nimiä: Ukonpolttamamaa (Ii) ja Ukkosenrepimä (Perho).

Aineistoon sisältyy 163 paikannimeä, joiden paikkatyyppi on suo. Perusosina esiinty-

vistä maastoappellatiiveista yleisin on suo (69 esiintymää, joista 65 Ukonsuota ja 4 Uk-

kosuota). Neva-perusosa esiintyy aineistossa 6 kertaa, samoin korpi. Ukonrämeitä on ni-

metty 3. Ukonniitty-nimisiä soita on 4. Ukonmurto-nimisiä soita on 2 ja Ukkomurtoja 1. 

Jänkä-perusosa esiintyy kerran ja muoto jänkkä kerran. Ukonvuoma-nimisiä soita on 

kolme (kaikki Kittilässä). Yksittäisiä esiintymiä on nimistä Ukonaapa, Ukonkuru, Ukon-

luhta, Ukonojitus, Ukonpalo ja Ukonvuotso.

Aineistossa on muutamia esimerkkejä siitä, että paikkatyyppiin suo kuuluvan paikan-

nimen perusosan päämerkitys on muu kuin suo: aineistossa on kaksi Ukonlampi-nimistä 

suota ja yksi Ukonjärvi-niminen suo. Tapauksia, joissa nimenosana on vakavettä tarkoit-

tava sana ja paikkatyyppinä maastokohde, käsittelen luvussa 4.
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Liitynnäisiä on nelisenkymmentä. Lisäksi soiden nimissä esiintyy eri rakennetyyp-

pejä. Ukko + erisnimi -tyyppiin kuuluu Ukko-Kyllönen Kuopiossa. MA-partisiipilla on 

muodostettu Ukonpolttamansuon nimi Iissä. Liitynnäisiin kuuluu Ukonvaajanneva.

Paikka on suo Siikalatvassa, ja suolla on Ukonvaaja-niminen lampi. Ukkos-alkuisia nimiä 

on yksi: Ukkoskorpi (Kurikka) ja lisäksi Ukkoshongankaarre (Paltamo). Ukkosen-alkui-

sia suon nimiä on useampia: Ukkosensuo-nimestä on kolme esiintymää, ja näiden lisäksi 

tunnetaan nimet Ukkosenkeidas, Ukkosenkorpi, Ukkosenneva, Ukkosenräme ja Ukkosen-

salmensuo.
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3.3.1. Ukonsuo ja Ukonneva 

Kartta 8. Ukonsuo, Ukkosuo, Ukonneva.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonsuon levikkialue on hyvin samanlainen kuin vesistönimien. Itä- ja länsimurteita 

erottavalla rajalla sekä savolaiskiilan kärjessä esiintyy Ukonneva-nimityyppiä, mutta tä-

mäkään ei kuitenkaan jatku rannikolle (kartta 8). Idässä Ukonsuo-nimityypin levikki ulot-

tuu Vienan Karjalaan, Tverin Karjalaan ja vepsäläisalueelle.

Ukonnevojen nimeämisperusteisiin liittyvää tietoa ei Nimiarkistoon ole tallennettu. 

Paikkatyypeistä yleisimmät ovat neva ja suo. Ukonsuot voivat olla laajoja tai pieniä, nii-

den joukossa on vetisiä soita, entistä järven rantaa, hyviä marjasoita (karpalo ja lakka); 

ne voivat sijaita mäkien välissä, takamailla tai talojen läheisyydessä. Ukonsuo-nimityyp-

piin liittyy jonkin verran nimen taustaa selittävää perimätietoa, jonka mukaan nimi johtuu 

vanhasta isännästä tai pellon raivanneesta ukosta. Osa tiedoista on tarkempia, osa viittaa 

kaukaisempaan menneisyyteen. 

Heinävedellä Ukonsuo on suopelto, jonka on raivannut sen nykyisen omistajan isä, 

”ukko” (NA 1997). Iisalmella Ukonsuo-nimestä on tallennettu tieto: ”Suota raivasi aikoi-

naan (30–40 v. sitten) Rytkös-Ukko” (NA 1948). Rytkös-Ukon kaivamiksi kanaviksi ja 

ojiksi on tiedetty Ukonkanava Iisalmella (NA 1953) ja Ukonkanava Kiuruvedellä (NA 

1969).  Riihimäellä Ukonsuo on pelto, jonka nykyisen isännän isoisä eli ”ukko” on kuok-

kinut viljelyskelpoiseksi (NA 1963). Savonlinnassa Ukonsuo on pieni suo, jota viljeli

”pieni ukko nimeltään Mielonen” (suo tunnettiin myös nimellä Ukko-Mielosen suo). Li-

säksi kerrottiin, että ”suolla ollut ainakin ennen lähde”. (NA 1989.)

Äänekoskella Ukonsuo on soinen niitty, jonka lähistöllä on Ukonlampi ja Ukonlahti,

ja siitä kerrottiin, että ”1800-luvulla Ukko Hyytiäinen on sen raivannut” (NA 1962). Sal-

lassa Ukonsuo on jänkäalue, jonka ”Ukko-nimen liittävät vanhat isännät Nojonen-nimi-

seen mieheen, jonka pitäisi olla Aholanvaaran ensimmäisiä asukkaita” (NA 1961). Outo-

kummussa Ukonsuo-nimi viittaa peltoon, jonka ”on raivannut Juvosen entinen isäntä”

(NA 1986). Ristiinassa Ukonsuo on ”pieni luonnonsuo”, jolla on ”aikoinaan ollut talon 

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

vkonn soon taws 1562–1563 Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij (Alanen 2008)
Vkon Såån taus 1620 RandaSalmij Sochn, Twsmäkij Fierdungh, Twssmäkij Byij (Ala-
nen 2004)
Ukonsuo, Vienan Karjala, Kontokki (NA)
Ukonsuo, kaksi esiintymää, Aunus, Munjärvi (NA)
Ukonšuo, niitty, Tverin Karjala (Virtaranta 1992: 43)
Ukonsuo /ukonso/, suo, Vepsä, Metsäntaka (NA, Vepsän paikannimikokoelma)
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vanhan isännän viljelys” (NA 1971). Enonkoskella Ukonsuo on ”muista viljelyksistä eril-

lään oleva suoviljelmä, jonka nimen arvellaan tulleen sen raivanneesta esi-isästä, jota ei 

kuitenkaan muisteta” (NA 1967). Haapajärvellä Ukonsuosta on mainittu, että se on ”os-

tettu joltaki ukolta” (NA 1963). Polvijärvellä Ukonsuo on ”Lopotin viljelyspelloksi rai-

vattu suo, nykyisin vesakkona, ja arveltiin jonkun talon ukoista sen raivanneen” (NA 

1984).

Ukonsuo-nimityyppiin kuuluu suoviljelyksiä, joista osa on ilmeisesti ollut keruuvuo-

sikymmeninä (1950–1970-luvuilla) viljelyksessä, mutta moni on jäänyt pois käytöstä jo 

aikoja sitten. Näihin kuuluu esimerkiksi Kaavilla sijaitseva Ukonsuo, jonka tarkoite on 

nykyisin ”vähäinen suoalue, jota on viljelty luultavasti viime vuosisadalla”, ”ei sitä ennee 

kukkaa viljele, ojat on vielä näkyvissä” (NA 1960). Juvalla Ukonsuo on ”viljelyssuo”, ja 

siitä mainitaan, että ”alue on luonnontilassa ja metsittynyt”. Kangasniemellä Ukonsuo on

”ojitettu suo, ei nykyisin enää viljelyksessä”, ja mainitaan, että ”nimen alkuperää ei muis-

tettu” (NA 1978). Kontiolahdella Ukonsuo on ”suoviljelyksen nimi”. Nimeä ei enää juuri 

käytetä, vaan puhutaan Joosepinsuosta (NA 1977). Ristiinassa Ukonsuo oli ”Niinimäen 

talon entinen työsiö, jolla oli kaskiviljelys”. Kaskesta oli otettu ”kaksi – kolme viljaa pe-

räkkäin” ja viimeksi kerrotaan viljellyn tattaria. Nimeä käytetään myös muodossa Ukko-

loinsuo. (NA 1970.)

Joissakin tapauksissa informantit ovat arvelleet nimeä vanhaksi, kuten Juankoskella. 

Ukonsuosta on kerrottu, että se on ”suo, josta on kertoman mukaan käytetty nimeä joskus 

kauan sitten, jolloin alue on ollut viljelyksessä; nimen alkuperää ei tiedetä” (NA 1984). 

Maaningalla taas Ukonsuota on kuvattu seuraavasti: ”Tikkalan tilalle kuuluva suo; nimi 

on vanha, periytynee syytinkijärjestelmän ajoilta” (NA 1970). Kontiolahdella Ukon-

suosta on sanottu: ”Suuri suo. Se on hirmunen suo, lakkasuo, iän’ikkuisia nimiä.” (NA 

1977.)

Ukonsuo-nimityyppiä ei yhdistetä ukkoseen luonnonilmiönä. Jonkinlaisia mytologi-

sia arveluja on liittynyt Valkjärvellä sekä Ilomantsissa sijaitseviin Ukonsuo-nimisiin 

paikkoihin. Ilomantsissa kerrottiin, että Ukonsuolle olisi kuollut mies nimeltä Ukko-

Prokko ”kaskityömaalta kotiin palatessaan”. Ukonsuolla uskottiin kummittelevan ja ker-

rottin, että ”siellä näkyi tuli palavan, kun arvasi oikeaan aikaan katsoa” (NA 1967). Valk-

järvellä Ukonsuon yhteydessä on kerrottu Ukonlähteestä, joka oli Perkiomäen päällä:
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”Arveltiin, että Ukonlähteeseen liittyi joitakin taikoja, joista ei kuitenkaan mitään tie-

detty” (NA 1964). Ukonsuon yhteydessä on mainittu lähde Valkjärven lisäksi ainakin Le-

millä (Ukonlähde eli Ukonsuonlähde, NA 1964), Leppävirroilla (Ukonsuonlähde, NA 

1979) ja Viipurin läänin Pyhäjärvellä (Ukonsuonlähde, NA 1948).

Ukonsoille tyypillisestä topografiasta on vaikea saada kuvaa nimilippujen sisältämien 

tietojen perusteella. Joissakin lipuissa on mainintoja muuttuneesta topografiasta. Heinä-

vedellä on Ukonsuo, joka on ”suo mäkien välissä, pitkänomainen ja kapea”, ja lisäksi 

suosta mainitaan, että se on ”ollut aiemmin avolampi” (NA 1995). Saarella Ukonsuo on 

kohkotilan nimi, ja lisäksi paikasta on kerrottu: ”Se ov vanhoo järver rantoo olt, alkujaa 

ehkä jiänt vetiseks nurmeks” (NA 1978). Samantapaisia tietoja on Savitaipaleen Ukon-

suosta: ”Vetistä maastoa lähellä Ellolan rajaa.” ”Enne olnaa järven.” (NA 1966.)

Ukonneva-nimityyppi on Ukonsuohon verrattuna harvinainen. Ukonsuo-nimisiä paik-

koja on nimetty noin sata, mutta Ukonneva-nimestä on vain yhdeksän tietoa. Ukonsuo- ja

Ukonneva-nimien levikkien ero (kartta 8) heijastelee -suo ja -neva-perusosaisen nimistön 

yleistä levikkiä. Neva-perusosan on todettu esiintyvän yleisenä jälkiosana ”soiden ni-

missä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Satakunnassa ja osassa Keski-Suomea”. 

Neva-sanaa käytetään alueen murteissa ”usein suon yleisnimityksenä, toisinaan taas tar-

koittamassa ’aukeaa, puutonta tai hyllyvää suota’ tai ’suoniittyä’”. (SPK s.v. neva.)

Tuomi on otaksunut neva-sanan ekspansiokeskuksen sijainneen ”Kokemäenjoen pohjois-

puolisissa vanhoissa asutuskeskuksissa, mahdollisesti Sastamalan – Hämeenkyrön tie-

noilla”. Kokemäenjoen vesistö on hänen mukaansa neva-sanan nimistöesiintymien ja ap-

pellatiivisen käytön eteläraja. (Tuomi 1967: 228–229.)
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3.3.2. Ukonkangas 

Kartta 9. Ukonkangas, Ukkokangas.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Nimiarkiston kokoelmissa Ukonkankaita on kuvattu metsäalueiksi ja kohoumiksi. Ne 

ovat kuivia tai kovapohjaisia, ja joskus myös kallioisia tai louhikkoisia. Ukonkankaita

on kuvattu muun muassa seuraavasti: korkea kukkula (NA, Muhos 1952); loivamäkistä 

hietapitoista kangasmaata, kuusta, petäjää, ympäröi Ukonrämettä (NA, Pyhäjärvi Ol. 

1952); havumetsää kasvava metsä (NA, Puolanka 1958); kangasmetsä (NA, Nurmes 

1955); kangasharjanne (NA, Vahviala 1959); hiekkakangas (NA, Jaakkima 1966); kuiva 

kangas (NA, Kiuruvesi 1966); metsä, puolukkaa kasvava, pikemminkin mäki (NA, Vah-

viala 1968); suohon pistävä kallioinen kangasalue (NA, Hyrynsalmi 1971); kangas, lou-

hikkoista maastoa (NA, Pyhäntä 1973); pieni mäntykangas, kankaan läheisyydessä Akan-

maa (NA, Pudasjärvi 1975); kovapohjainen metsämaa Ukonsuon länsilaidalla (NA, Kon-

tiolahti 1977); peltoa ja kangasmaata (NA, Luopioinen 1985); metsäinen mäkiharjanne 

(NA, Lapinlahti 1980).

Muutamia nimiä on selitetty johtuviksi ukkosesta. Nurmeksessa Ukonkankaalla oli 

”joskus riehunut valtava ukonilma kaataen kaikki suurimmat puut” (NA 1955). Kurussa 

Ukonkangas on ”kangasmaa, jossa salama on joskus sytyttänyt metsäpalon” (NA 1962). 

Lappeella Ukkokangas on kangasmaastoa, ja nimilipun mukaan joskus rinnakkaisnimenä 

esiintyy myös Ukonpolttamienkangas (NA 1953). Ranualla Ukonkangas on sekametsää

kasvava Siltasuon saareke, joka tunnetaan myös Äijä(i)npalona (NA 1972).

Ukonkankaisiin liittyy myös arveluja ukoista. Puolangalla kerrottiin, että Ukonkan-

kaalle oli ”joku ukko kuollut nälkävuosina” (NA 1953). Pyhännässä Ukkokankaan nimi 

mainitaan ”vain noin 10 vuotta vanhaksi”. Tuolloin oli löydetty ”joku pyhäjärveläinen 

mies kuolleena kankaalta, ja nimi jäi siitä pysyväksi”. Kankaan osan nimenä on Ukon-

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

vkon kangahan pä Randasalmi, Twssmäki, Melitijlän bij (Säämingin ja Rantasalmen 
maantarkastusluettelo 1562–1563, Alanen 2008)
Vkon kangas RandaSalmij Sochn, Twsmäkij Fierdungh, Twssmäkij Byij (Habermann 
1620, Alanen 2004)
Vkon kangas RandaSalmij Sochn, Rand Salm fierdungh, Lautakåtalax Byij (Haber-
mann 1620, Alanen 2004)
Ukonkangas Aunus, Prääzä (NA, Aunuksen Karjala)
Muita metsäalueiden nimiä: Ukonpetäikkö, ’petäjämetsikkö’ Inkeri
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kankaannokka. (NA 1972.) Haukivuorella Ukonkangas on kangasselänne, joka ”on saa-

nut nimensä jostain entisaikain ukosta” (NA 1978). Haapavedellä Ukonkangas on kangas 

Ukonnevan eteläpuolella. Ukonkankaan laidassa on Ukonhauta-niminen tervahaudan 

paikka. (NA 1966.)

Ukonkankaisiin liittyy joitakin yksittäisiä tietoja paikkojen käytöstä tai ominaisuuk-

sista, mutta nämä eivät selitä nimiä. Kiuruvedellä Ukonkankaaksi sanottiin Ukonmäellä

olevaa soranottopaikkaa (NA 1969). Ylämaalla Ukonkankaalla kerrottiin olevan hyvän-

laatuista soraa, jota on käytetty rakentamiseen (NA 1970). Kestilässä sijaitsevan Ukon-

kankaan arvellaan saaneen nimensä siitä, että ”se on tuntuvasti ympäristöä korkeampi”. 

Kankaan ympärillä on Ukonneva. (NA 1975.) Leppävirroilla Ukonkangas on tilan ni-

menä, ja tila sijaitsee noin 160 m korkealla mäellä (NA 1990). Rantsilassa Ukkokangasta

(kartassa Ukonkangas) oli kuvailtu: ”Jykevä kangas se on ja hirvijän kivinen” (NA 1978).

Pudasjärvellä Ukonkangas on nimilipun mukaan korkea pitkä vaara Siuruanjoen ete-

läpuolella, Mertajoen itäpuolella. Ukonkangas on osa pitkää harjujaksoa, joka kulkee 

halki koko pitäjän idästä länteen. Ukonkankaankaistoiksi nimitetään Ukonkankaasta läh-

teviä kapeita, alavia kangaskaistoja. (NA 1979.) Toisessa nimilipussa paikkaa kuvataan 

pitkänomaiseksi, laajaksi metsäkankaaksi. Rypääseen liittyviä nimiä mainitaan Ukonkan-

kaankaistot, Ukonsaari, Ukonaho, Ukonkorpi ja Ukonkankaanhetteikkö. Viimeksi mai-

nittu on suolähde ja siitä alkunsa saava pieni oja. Lisäksi on mainittu vanha tervahaudan 

paikka Ukonkankaan pohjoisreunassa. (NA 1992.)

Metsien nimiin kuuluu vielä Padasjoella sijaitseva Ukonmuru. Keruutiedon mukaan 

Ukonmuru (Padasjoki, Maakeski) on ”hietikkokangasta, metsää” ja ”kerrotaan, että pai-

kalle olisi haudattu ennen ihmisiä” (NA 1972). Toisen keruutiedon mukaan Ukonmurun-

tie on ”polku jossain Anttilanvuoressa lähellä Hattuhongansuota”. ”Vanha uhripaikka. 

Nimen alkuperä tuntematon. Polun lähellä on kivessä poron jälki.” (Ukonmuruntie, NA

1989.) 
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3.4. Viljelykseen ja asutukseen liittyvät nimet 

3.4.1. Ukonaho 

Kartta 10. Ukonaho, Ukonmurto.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonahojen ja Ukonmurtojen levikkialue (kartta 10) eroaa ukko-elementin sisältävien ve-

sistönimien sekä Ukonmäki- ja Ukonvuori-nimityyppien levikeistä olennaisesti Etelä-

Karjalan osalta. Etelä-Karjalan alue on monien käsiteltyjen nimityyppien keskeisintä alu-

etta. Ukonahojen ja Ukonmurtojen levikki painottuu Pohjois-Savoon ja Kainuuseen, jos-

kin nimistöä on myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella sekä savolaiskiilan tuntu-

massa Pohjanmaalla. Ukonahoista on esiintymiä Vienan Karjalasta, Inkeristä sekä Tverin 

Karjalasta.

Aineiston käsittelyssä on jo noussut esiin Ukko-paikoille ominaisia topografisia piir-

teitä, kuten korkeus, jyrkkyys ja mahdolliset kallioperään liittyvät seikat. Paikkojen ni-

meämisessä näkyy myös maan tai alueen omistus tai sen käyttö tiettyyn tarkoitukseen; 

Ukonsuo-nimisiin paikkoihin liittyy perimätietoa suoviljelyksiä raivanneista ukoista. Ni-

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

vkon aho 1562–1563 Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, Vaher Mäki bij (Alanen
2008)
vkon aho 1562–1563 Randasalmi, Randasalm, Randasalon bij (Alanen 2008)
vkon ahon luhta 1562–1563 Randasalmi, Randasalm, Heijnäwesi (Alanen 2008)
vkonn aho 1562–1563 Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij (Alanen 2008)
vkonn aho 1562–1563 Randasalmi, Randasalm, voijnsalmi bij (Alanen 2008)
Wkoin aho 1620 RandaSalmij Sochn, Kerihariu Fierdungh, Wåin Sallmij Byij (Alanen 
2004)
Vkon aho 1620 RandaSalmij Sochn, Rand Salm fierdungh, Randa Salm Ladegårdh
(Alanen 2004)
Vkon ahoin luhta 1620 RandaSalmij Sochn, Puttkisallmij fierdungh, Heinäwesi Byij
(Alanen 2004)

Ukonaho 1683 Kangasniemi  (Manninen 1953: 213) (rajariita laamanninkäräjillä)
Ukonhuuhta ’vanha kaskimaa’ Vienan Karjala, Kontokki (NA)
Ukonaho aho, Inkeri, Valkeasaari ”Metsän keskellä ollut pieni aho. Aholla oli asuttu 
mökki, mutta nimi oli vanhempaa perua.” (NA)
Ukonaho ”suo ja mättähikkö, joutava mua”, Tverin Karjala. ”Sinne oli rakennettu ky-
län ’kylmät rakennukset’, luuvat ja ladot, siellä oli oikein paljon rakennuksia.” (Virta-
ranta 1992: 75, 77.)
Ukkoinaho (”siellä karjalaksi kututtiin Ukkoinhuuhta”) Vienan Karjala, Pistojärvi 
(NA)
Uko(i)naho ’metsämaa’ Värmlanti (Mägiste 1968: 742)
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mistön perusteella on pääteltävissä, että osa Ukko-paikoista on vanhoja kaskimaita: Ukon-

ahoja on nimetty useita kymmeniä, ja lisäksi tähän ryhmään kuulunee ainakin osa Ukon-

murroista ja Ukonpaloista.

Ukonaho on huomattavasti yleisempi kuin nimityypit Ukonkaski tai Ukonhuhta:

Ukonahoja on 65, Ukonkaskia kolme ja Ukonhuhta-nimeä viisi. Ukonpalo-nimestä on 19 

esiintymää. Näistä esimerkiksi Rovaniemen Ukonkaski on metsäalue, jyrkkä louhikkoi-

nen rinne, Kokkolan Ukonhuhtakangas kohouma, monelta suunnalta suon ympäröimä ki-

vinen kangas ja Ukonhuhta, metsäalue, Uusikaupunki, kuuluu rypääseen Ukko-nimien 

varsinaisen levikkialueen ulkopuolella.

Aho merkityksessä ’hylätty kaskimaa, viljelemättä jätetty pelto, keto, alava niitty’ tun-

netaan samoissa tai osittain samoissa merkityksissä lähisukukielissä (inkeroinen, karjala,

vatja) ja viron murteissa ahu ’hylätty, karu pelto’. Sana on yhdistetty varauksin indoeu-

rooppalaiseen *as-, *äs-kantaan (’palaa, hehkua’). (SSA s.v. aho.) Kaski-sanalla taas on 

merkitykset ’viljelyä varten kaadettu metsäala, jonka puut ja muu kasvillisuus poltetaan 

maan kasvuvoiman lisäämiseksi’ sekä murteissa ’nuori koivu’ (NS).

Kaskimaiden nimitysten eroja on kuvattu Savon historiassa (Ruuth ym. 1947: 237):

”Hongikkoon, koskemattomaan korpeen hakattua kaskea nimitettiin huuhdaksi.” Yksi-

vuotisesta kaskesta käytettiin myös palo-nimitystä, mutta kaski-sana tarkoitti sen sijaan 

”aikaisemmin poltettuun metsään tehtyä, vähintään kaksivuotista viljelystä”. Halme puo-

lestaan tarkoitti ”viljaa kasvavaa kaskea”. 

Nimiarkiston aineistossa on tietoja noin 130 Ukonahosta, eli Maanmittauslaitoksen 

aineistoon verrattuna nimien lukumäärä on lähes kaksinkertainen. Tämä viittaa paikkojen 

merkityksen vähenemiseen ja nimien unohtumiseen viime vuosikymmeninä. Tämä käy 

ilmi jo aineistosta, jonka pääosa on kerätty 1960–1970-luvuilla. Kohteiden sijaintia ei ole 

aina osattu määritellä tarkasti, esimerkiksi Ukonaho Enonkosken Hanhijärvellä on ollut 

kuvauksen mukaan ”metsittynyt aho jossakin Ryötteenmäen seutuvilla” (NA 1982). Paik-

katyyppien kuvaus vaihtelee. On ahoja, jotka toisinaan mainitaan metsittyneiksi, metsiä 

ja niittyjä, mutta monenlaisia muita luonnehdintoja esiintyy: Haukivuorella Ukonaho on 

ollut entistä viljelysaluetta, Anjalassa peltoa, Kuhmossa Ukonaho on aho, jossa on jyrk-

kärinteistä louhikkoa, Tuusniemellä rämeikköä, Pudasjärvellä toinen Ukonaho on alavaa 

kangasta, toinen havumetsäniemeke. Ilomantsissa Ukonaho-nimistä paikkaa on kuvattu

”nykyisin metsittyneeksi vanhaksi kaskeksi”. Lippuun on kirjattu, että ”nimen synnystä 



116

ei talon asukkailla ollut muistitietoa”, ja lisäksi kerrotaan, että ”talon mailla on vielä nä-

kyvissä useita vanhoja nauriskuoppia, jotka ilmeisesti ovat peräisin kaskiviljelyn ajoilta”. 

(NA 1967.) Kiuruvedellä Ukonahonsuoksi on sanottu keskellä metsää olevaa aluetta, 

jossa joskus on ollut nauriskaski, mutta jossa ”nykyään ei ole mitään ahoa, vaan paikalla 

kasvaa sankka metsä” (NA 1965).

Ukonahot eivät useinkaan ole enää keruuvuosikymmeninä olleet viljelyksessä tai käy-

tössä. Nimeämisperusteissa viitataan toisinaan ”ukkoon”, mutta toisaalta usein myös to-

detaan, että nimeämisperuste on tuntematon tai unohtunut. Piirre esiintyy muitakin nimi-

tyyppejä kuvaavassa aineistossa, ja onkin todettava, että perimätiedon perusteella on hy-

vin vaikea erottaa aineistosta ryhmää, jossa nimeämisperusteena olisi vanhan miehen tai 

isoisän toiminta paikalla tai omistus, niin epämääräisiä ovat ukkoihin liittyvät tiedot. 

Kaski- ja viljelysmaiden kyseessä ollessa tätä nimeämisperustetta voi kuitenkin pitää to-

dennäköisempänä kuin esimerkiksi Ukonmäkien tai -vuorten kohdalla. Ja lisäksi voi tie-

tenkin kysyä, että jos nimeämisperusteena ei olisi vanhan miehen, isoisän tai Ukko-nimi-

sen miehen toiminta tai omistus, mikä se sitten olisi? Ukonahot voisivat tietysti olla myös 

ukkosen polttamia paikkoja, Ukon ahoja. Ukkoseen liittyviä nimenselityksiä on tallen-

nettu vain kaksi, Ähtäristä ja Sonkajärveltä. Sonkajärven Muuraisjärvellä Ukonahoa ker-

rotaan kasketun 1800-luvun alussa. ”Tarinan mukaan kerran kuitenkin nousi hirveä ukon-

ilma, joka mukanaan tuomansa rankkasateen kanssa tuhosi halmeen niin, ettei siitä saatu 

jyvän jyvää. Rajuilma oli kuitenkin niin paikallinen, että vähän matkan päässä Ulmasen-

ahon kohdalla ollut kaski säästyi. Nimi johtunee siis ukonilmasta.” (NA 1979.) Toinen 

ukkoseen liittyvä tieto on Ähtäristä, jossa Ukonaho esiintyy talon nimenä: ”Ukkonen on 

sytyttänyt aholla metsäpalon” (NA 1948).

Koska Ukonaho esiintyy nimityyppinä Savon ja Säämingin kaskimaiden luettelossa 

1500–1600-luvuilla (Alanen 2004, 2008), on nimityypillä ikää ainakin 500 vuotta. Ky-

seisissä lähteissä esiintyy Ukonahon lisäksi useita muitakin nimityyppejä, kuten Ukon-

murto, Ukonkangas, Ukonkivi sekä vesistönimistä Ukonlampi, Ukonjärvi, Ukonlahti,

Ukonsaari ja Ukonniemi.

Kuvaava on Haukivuorelta tallennettu tieto, jonka mukaan Ukonaho on entistä vilje-

lysaluetta, mutta ”ei enää tietoa, minkä ukon viljelyksessä ollut”: ”Niitä ku o vanham 

mualima aekaa olluna niitä ukkoloeta” (1906 syntynyt informantti kertonut vuonna 1977,
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NA)12. Enossa on arveltu Ukonahosta, että ”eikö tuo lie se ukko vainoo ruatanna alun 

perin” (Ukko-vainaalla tarkoitettiin isänisää) (NA 1966), ja Enonkoskella on esitetty ar-

velu, että paikalla on ”joskus ollut vanha ukko, joka on tehnyt kasken” (NA 1982).

Suurin osa ahoista on metsittynyt tai käyttämättä, mutta Ristijärveltä on tieto, että 

Ukonaholla on tarkoitettu paikkaa, jossa on ollut ”meleko uusi halame”, nimeämisperus-

tetta ei kuitenkaan tarkemmin tiedetty (NA 1977). Soinissa Ukonahosta on ollut tieto, että 

se on ollut ruishalmeena aikoinaan (NA 1972). Sonkajärven Muuraisjärveltä on tieto, että 

”Salmisen Juntusilla oli 1800-luvun alussa täällä valtava ruishalme” (NA 1979). Enossa 

Ukonahon on joku ”ukko” omistanut (NA 1973).

Osa Ukonahoista lienee vanhoja asuinpaikkoja tai sen tapaisia, kuten Kannonkosken 

Vuoskoskella sijainnut kohde. Kyseessä oli aho, jolla oli ”vielä jotenkuten erotettavissa 

pirtintila; raunioista päätellen rakennusta ei ole koskaan saatettu valmiiksi; asia on niin 

vanha että vain aniharva tietää raunion olemassa olosta, puhumattakaan rakentajasta” 

(NA 1969).

Ukonaho-nimisistä autioituneista asuinpaikoista on tietoja enemmänkin. Pielavedellä 

on tunnettu Ukonaho, hävinnyt torppa (NA 1956) ja Leppävirroilla Ukonaho, autio tila, 

vanha paikka (NA 1979). Hyrynsalmella Ukonaho on ”pieni ahomaisema”, jossa on ”ol-

lut ennen talo, Ukonahonautio”. Lisätietona kerrotaan, että ”paikka [on] ollut joskus 

asuttu, vieläkin näkyvissä vanhoja uuninpohjia”. (NA 1979.) Pielavedellä Ukonaho-nimi 

on säilynyt niemen nimessä. Ukonahonniemi on ”muinaisen Ukonahon talon maalla si-

jaitseva niemi Pienen-Pangan rannalla”. (NA 1976.) Ukonahonvuori Ruokolahdessa on 

”korkea vuori entisellä kaskimaalla” (NA 1950). Kartasta katsottuna Ukonahonvuori si-

jaitsee jyrkänteisellä ja kallioisella alueella Pytäränsaaressa.

Ukonaho-maastonimi lienee siirtynyt toisinaan asutun paikan nimeksi, esimerkiksi

Leppävirroilla, jossa Ukonaho on esiintynyt käytöstä jääneenä tilan nimenä. Nimen alku-

perää ei tunnettu, mutta talon ympäristön mainitaan olleen kaskiviljelyksenä. (NA 1979.)

                                                

12 Lipussa Ukonaho, Haukivuori (NA 1977)  kerrotaan myös eri paikassa sijaitsevasta Ukonkalliosta, 
jossa on ”kalliolla vieläkin saunan kiukaan kivet”, lisäksi lipussa on huomautus, että ukko viljellyt lä-
heistä suota.
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Samoin Muuruvedellä on tunnettu Ukonaho-niminen tila, jonka paikalla on ollut Ukon-

aho-niminen aho (NA 1967). Iisalmessa Ukonaho-niminen talo ja tila mainitaan ”peri-

mätiedon mukaan Huotarin seudun vanhimmaksi asuinpaikaksi” (NA 1951).

Luopioisissa Ukonahoa on kuvattu seuraavasti: ”Nykyään metsittynyt aho, josta käy-

tetään myös nimitystä Ukonniitty.” Informantti oli kertonut, että ”yks ukko viljeli ennen 

naurista” Ukonaholla, mutta hänkään ei tiennyt, kuka tuo ukko oli. (NA 1992.)

Paikan käytön muutosta ja sen vaikutusta paikannimeen kuvaa pielavetisen informan-

tin vastaus vuodelta 1956 koskien Ukonaho-nimistä tilaa. ”Se on ollu ensiks ukonkaski, 

sitte ukonpalo, ukonhalame ja ukonaho. Niitä ol ennen paljo semmosia ukkoja jotka kier-

tel ja pit halmetta millom missäe.” (NA 1956.)

Muita kuin kaskeamiseen ja ”ukkoon” liittyviä perimätietoja ei Ukonahoista juuri ole 

tallennettu. Ukkoseen liittyviin nimenselityksiin viitattiin edellä. Pudasjärvellä Ukonaho-

niminen paikka on ollut metsä, jossa on ollut ”oikein jättiläistervahauta” (NA 1959). Jo-

hanneksessa Ukonaholla on kerrottu olevan vapaussodassa kaatuneiden hauta (NA 1956) 

ja Kiuruveden Lapinsalossa Ukonahonpellolla laukkuryssän hauta (NA 1966). Pudasjär-

vellä ”taru kertoo”, että kyläläinen olisi tappanut aholla tuntemattoman mustapartaisen 

ukon (NA 1977).

3.4.2. Ukonmurto 

Murtaa-sanalla on yleisesti suomessa ja eräissä lähisukukielissä merkitys ’brechen’, tait-

taa, rikkoa; lisäksi esimerkiksi seuraavia merkityksiä: ’vääntää, kääntää’ (karjala); ’vään-

tää poikki, sijoiltaan’ (lyydi); ’kaataa puu juurineen, kiskoa maasta irti ja särkeä’ (vepsä).

Murto-sanalla on lisäksi suomessa merkitys ’taitto, tuulen kaatamat puut’. (SSA s.v. 

murto.)

Paikannimen osana murto voi viitata esimerkiksi tiheään, ryteikköiseen metsään (Jäp-

pilä), ryteikköön (Karttula); murto on tarkoittanut samaa kuin murrokko eli ”maastoa, 

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

vkon murdo 1562–1563 Sämingh, Phihlaianemi bij (Alanen 2008)
vkon murron ma 1562–1563 Sämingh, Phihlaianemi bij (Alanen 2008)
vkon murron mäki 1562–1563 Sämingh, Phihlaianemi bij (Alanen 2008)
Vkon Murto 1620 Iin Salmij Sooch[e]nn, Heinä Mäkij Byij (Alanen 2004)
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jossa kaadettujen puiden oksat on jätetty metsään” (Pudasjärvi), ”hakkuusta jäljelle jää-

neitä latvoja, oksia ja risuja käsittävä alue” (Kiuruvesi). Rautjärvellä murto on selitetty 

paikaksi, ”missä kaatuneita puita on sikin sokin maassa, ryteikkö”. Joroisissa murto on 

tarkoittanut ”ylivuotista kaskea” ja Pohjois-Savosta entisestä Säyneisen kunnasta on tal-

lennettu appellatiivitieto murto ”niitty”. (NA, murto appellatiivina.)

Paikannimiaineistosta löytyy joitakin esimerkkejä Ukonmurroista, joissa murto-pe-

rusosa liittyy paikan kasvillisuuteen tai paikan käyttöön kaskimaana. Piippolassa Ukon-

murron nimeä on selitetty: ”Kerrotaan, että joku ukko oli kaatanut kasken paikalla, mutta

se oli sitten jäänyt murrokoksi, polttamatta” (NA 1970).

Kaskimaihin liittyvä perimätieto ei ole omaan kokemukseen perustuvaa, vaan useim-

missa tapauksissa toisen käden tietoa, jonka yksityiskohdat ovat unohtuneet. Karttulassa 

sijaitseva Ukonmurronlehto on suoalueesta kohoava koivua kasvava metsäalue, joka on 

raivattu ja kaskettu ”toistasataa vuotta sitten” ja taas uudelleen metsittynyt. Nimilipussa 

on maininta paikalla tapelleista ukoista, mutta lisäksi lipussa kuvataan maastoa seuraa-

vasti: ”Kallionmurtuma on aiheuttanut paikalla syvän rotkon.” (NA 1970.) Sotkamon Jor-

maskylässä sijaitsevasta Ukonmurrosta on kerrottu: ”Ukonmurron vieressä on korkeahko 

aho, joka on joskus poltettu halmeena; kyläläisten arvelun mukaan nimi juontuu siitä.”

Samasta kohteesta on tallennettu: ”Siihehäj jiäpi hirvvee murto kur raevattaa semmonev 

valtava mehtä halammeeksi. Vaan sitä kuka ukko sem metä’ ’om murtanna, min en tiiä.” 

(NA 1978–1981.) Aikoinaan kasketuksi on mainittu myös Sulkavalla sijaitseva Ukon-

murronkorpi.

Ukonmurto-nimityyppi esiintyy myös 1500–1600-luvun Savoa ja Sääminkiä käsitte-

levissä maantarkastusluetteloissa (Alanen 2004, 2008), joissa nimenomaan on luetteloitu 

kaskimaita, viljelysmaita ja niittyjä. Kaskimaiden nimityksenä nimityyppi on siis useita 

satoja vuosia vanha, joten ei ole ihme, että informantit eivät enää ”ukkoa” muista. 

Muutkin seikat viittaavat siihen, että Ukonmurtojen nimeäminen ei ole tapahtunut ai-

van lähimenneisyydessä. Näin voisi päätellä esimerkiksi silloin, kun nimi on säilynyt, 

mutta paikkaa ei enää tunneta. Enossa Ukonmurto on tiedetty vanhaksi niityksi Jänisjoen 

varressa. Kohteesta on kerrottu, että sen ”nimi tunnetaan suhteellisen yleisesti, mutta 

paikkaa ei tarkoin”. (NA 1976.)

Muutamissa nimitiedoissa viitataan ukonilmaan: Kiuruvedellä Ukonmurto on ”ukon-

ilman kaatama metsäaukea” (NA 1956), Korpilahdella Ukonmurto on salaman polttama 
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paloalue, joka oli jäänyt raivaamatta, ja tunnetaan nykyään vain nimellä Ukonmurron-

mäki (NA 1972). Kurussa Ukonmurronmaa eli Tuulimurto on ”ukkosmyrskyn 1930-lu-

vulla kaatama metsäalue” (NA 1993). Kurusta on tiedot myös nimistä Ukonmurronneva,

Ukonmurronoja ja Ukonmurronniitty, mutta Ukonmurto-nimisestä paikasta ei ole tietoa. 

(NA 1961). Reisjärvellä Ukonmurronkangas on isohko kangas, jossa ukkonen on kaata-

nut metsää (NA 1969). Suomussalmella Ukonmurto on ”laaja kangasmaa, jolla kasvaa

laaja metsä”, mutta ”paikan ei muisteta olleen murrokkona, ts. tuulen kaatamana” (NA 

1969).

Karttakuvan perusteella Ukonmurrot ovat usein soiden keskellä olevia kohoumia, joi-

hin voi liittyä louhikkoisuutta (Karttapaikka). Louhikkoisesta maastosta on myös perimä-

tietoa, esimerkiksi Posiolla Ukonmurto on ”louhikkoinen, vaikeakulkuinen maasto, lä-

hellä myös Ukonmurronaho” (NA 1965). Ähtärissä Ukonmurrolla on tarkoitettu Ukon-

vuoren jyrkkää pohjoisseinämää (NA 1995). Kaavissa Ukonmurrot-nimi on viitannut kal-

liolouhikkoon metsässä (NA 1961). Hiitolassa Ukonmurtomäki on korkea kalliomäki:

”Siin ol sellasii pateroita, kuka sin pääs.” Patero-sanalle on lippuun kirjattu merkitys 

”kallion päällä oleva kuoppa, jossa on vettä”. (NA 1964.) Kemijärvellä Ukonmurtama on

harjuinen kohta, ja harjujen välissä on syviä rotkoja (NA 1959). Ukonmurtamanvuoret 

Säämingissä ovat louhikkoiset ja vaikeakulkuiset vuoret Laukansaaren itäosissa. Rinnak-

kaisnimiä mainitaan Ukonmurtama ja Murtomäki. (NA 1960.) Nykyisin edellä mainittu 

paikka tunnetaan karttanimellä Ukonmurtamo, ja tämä on kartankin mukaan jyrkkärintei-

nen veteen itäreunaltaan rajautuva vuori. Lisäksi Laukansaaren keskiosaan, länteen ja ete-

lään suuntautuvat rinteet ovat erittäin jyrkät. (Karttapaikka.)

Ukonmurto-nimisiä paikkoja on kuvattu vaihtelevin tavoin, ryteikköisyys ja vaikea-

kulkuisuus ei liity läheskään kaikkiin nimiin. Joukossa on niittyjä, metsäsaarekkeita ja 

laajoja metsäalueita. Kivijärvellä Ukonmurto-niminen paikka on kuvattu pieneksi niityksi

(NA 1962), ja Ukonmurto on niitty myös Puolangalla. Puolangalta on lisäksi maininta, 

jonka mukaan niityn lähellä on jyrkkä rinne. (NA 1953.) Kuhmossa Ukonmurto on pieni 

aho (NA 1984). Alajärvellä Ukonmurto on ”nevan ympäröimä metsäsaareke” (NA 1956).

Ylikiimingissä Ukonmurto on ”maakangasta” suolla, ”kuivahko saareke, jossa kasvaa 

metsää” (NA 1987). Rautalammilla sijaitseva Ukonmurto on ”suurehko metsäalue” (NA 

1975). Alavudella Ukonmurto on ”metsämäki” (NA 1959) ja Ylikiimingissä Ukonmur-

ronharju on kangasta Ukonmurronsuolla (NA 1981).
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Ukonmurto-nimi voi viitata myös vesistöjen yhteydessä olevaan paikkaan, ja näissä 

tapauksissa jää usein epäselväksi, mikä on ollut nimen alkuperäinen tarkoite. Taivalkos-

kella Ukonmurto-nimen tarkoite on koski, mutta kosken kohdalla on myös kaksi niittyä,

Ukonmurto ja Ukonmurronniska (NA 1977). Rautalammilla Ukonmurronlahti on ”Vah-

vasen lahti järven länsirannalla” sekä samanniminen apaja. Lisäksi lahden läheisyydessä 

on Ukonmurronniemi (NA 1965). Savonrannalla Ukonmurto-nimellä viitataan pieneen 

niemeen (NA 1968). Kyyjärvellä on Ukonmurronpuro (noin puolen kilometrin pituinen 

luonnonpuro), mutta ei tietoa Ukonmurrosta (NA 1969).

Soinissa Ukonmurto on syvänne ja apajapaikka Hankajärvessä: ”Ukonmurron sy-

väyksestä saadaan hyvin kaloja. Syväyksen lähellä on Ukonmurronsaari” (NA 1946).

Toisen nimitiedon mukaan rypääseen kuuluvat nimet Ukonmurronniemi, Ukonmurron-

lahti, Ukonmurronsaari, Ukonmurronsalmi, ja näitä kohteita vastapäätä toisella puolella 

järveä on Ukonapajanlahti (NA 1974). Ukonmurronsaari on kallioinen ja sen sekä 

Ukonapajanlahden välissä on matalikko, jossa on kallioluotoja karikoiden ympäröimänä

(Karttapaikka).

Kun murto-sanalla on ’kaskimaan” merkitys ja lisäksi Ukonmurto-nimityyppi esiintyy 

kaskimaiden luettelossa, olisi luontevaa tulkita Ukonmurrot kaskimaiksi. Nimityyppi on 

kuitenkin, kuten edeltä käy ilmi, monimutkaisempi. Nimityyppiin kuuluu erityyppisiä 

kohteita, ja nimi esiintyy usein liitynnäisnimen alkuosana, viitaten jo mahdollisesti jo-

honkin muuhun kohteeseen kuin alkuperäiseen *Ukonmurtoon.
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3.4.3. Ukonpelto ja Ukonvainio 

Kartta 11. Ukonvainio, Ukonpelto.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukko-elementin sisältäviä paikannimiä, joiden tarkoitteen paikkatyyppi on pelto tai niitty, 

on 63. Nimiä, joissa nimen perusosa viittaa peltoon tai niittyyn, ovat Ukonnurmi (4), 

Ukonpelto (4), Ukonraivio (2), Ukonniitty, Ukonniityt, Ukonkytö, Ukonala, Ukonmaa ja 

Ukonpekkiö. Ukonsuo esiintyy pellon tai niityn nimenä 18 kertaa ja Ukonneva 2 kertaa. 

Kaskiviljelykseen ovat yhdistettävissä Ukonmurto (2), Ukonaho ja Ukonhuhta. Peltojen 

ja niittyjen nimissä esiintyy myös perusosia, joiden päämerkitys on muu kuin pelto tai 

niitty: Ukonkorpi 5, Ukonkangas 2, Ukonniemi 2, Ukonoja, Ukonpata.

Ukonpelto-nimityypin levikki noudattaa muun tässä käsitellyn Ukko-nimistön levik-

kiä. Ukonvuorien kanssa yhteneviä levikkialueita ovat Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Ky-

menlaakso. Nimistö muodostaa ikään kuin kaksi luode-kaakko-suuntaista vanaa: Etelä-

Karjalasta kohti savolaiskiilaa ja toisaalta Pohjois-Karjalan eteläosasta Pohjois-Savon 

kautta Pohjois-Pohjanmaalle. Lisäksi nimitihentymiä on Kainuussa ja Koillismaalla, 

missä myös Ukonaho- ja Ukonmurto-nimistö on hyvin edustettuna. Nimistöä esiintyy 

myös eri puolilla Karjalankannasta, mutta aineisto on paikannettu vain pitäjän tarkkuu-

della (Metsäpirtti, Kurkijoki, Räisälä, Antrea, Kirvu, Koivisto).

Useissa nimilipuissa viitataan nimen vanhuuteen. Nimeämisperuste on unohtunut tai 

pelto metsittynyt. Kemijärvellä Ukonpelto on ollut ”vanha pelto, jota ei ole viljelty enää 

miesmuistiin” (NA 1974). Punkaharjulta on kerrottu, että Ukonpellolla on ollut asumus: 

”Kauan sitten hävinnyt asuntopaikka. Vain vähäiset tulisijan rauniot kertovat talon pai-

kasta. Pellot ja niitty ovat metsittyneet. Nimet sentään säilyneet.” (NA 1974.) Taipalsaa-

rella Ukonpelto on viljelty niitty, mutta lähistöllä on Ukonraunioiksi kutsutut mökin jään-

nökset. Niityn arvellaan olleen hävinneen Ukonmökin pelto. (NA 1962.) Suomenniemellä 

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

Ukonpelto Vienan Karjala, Pistojärvi (NA) Paikasta kerrotaan että ”siell oli raunio 
vanha (pellolla)”.
Ukonjuursienobod ~ Ukond’juuržidenobod, pelto, Aunus, Munjärvi (NA, Aunuksen 
Karjala)
Ukonketo ~ Ukonkedo kenttä, niittyä, Aunus, Munjärvi (NA)
Ukonkond ’hayfield’ Vepsä (Mullonen 2005: 51–64)
Ukonmoisio kumpare, Inkeri, Vuole. ”Tien puolessa on vanha kumpare mitä sanottiin 
Ukonmoisioksi.”

Nimitietoja, joista puuttuvat keruukoordinaatit, on myös seuraavista pitäjistä: Metsä-
pirtti, Kurkijoki, Räisälä, Antrea, Kirvu, Koivisto.
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Ukonpelto on tallennettu mökin nimeksi, mutta mökin kerrotaan hävinneen ”noin 40 

vuotta sitten” (NA 1962). Utajärvellä Ukonpelto on ”hyvin vanha peltovainio Utoslahden 

törmällä” (NA 1948). Simpeleellä Ukonpelto on ”metsittynyt vähäinen pelto” (NA 1968),

samoin Tuusniemellä (NA 1971). Iisalmessa Ukonpellosta on tallennettu: ”Joku ukko 

asunut joskus pellon vaiheilla? Siihen viittaavia rakennuksen jäänteitä tavattu pellosta.” 

(NA 1953.) Suomussalmen Piispajärvellä Ukonpelto on ollut ”tämän vaaran ensimmäisiä 

peltoja” (NA 1960). Samoin Lemillä Ukonpelto on ollut ”pelto, Sorvarilan ensimmäinen 

kylänpaikka” (NA 1963). Tuusniemellä Ukonpelto on ”entistä kaskimaata” (NA 1966).

Saarijärvellä Ukonpelto on vanha pelto, jonka nimestä on maininta: ”Nimi on vanhentu-

nut” (NA 1971). Kuhmossa on Ukonpellon nimestä tieto: ”Nimi on hyvin vanha ja ny-

kyisin jo melko harvinainen käytössä.” Lisäksi on mainittu, että Ukonpellon laidalla on 

suuri luonnonkivi: ukonkivi. (NA 1975.) Keruutiedossa ukonkivi on kirjoitettu pienellä, 

joten sitä on käytetty appellatiivisessa merkityksessä. Lapinlahdella Ukonpellosta on sa-

nottu: ”Vanha ukko kuokkinna sen, kyllä kaet se on varmaan sata vuotta vanha pelto”

(NA 1980).

Ukonpeltojen nimiin liittyy myös jonkin verran sellaisia perimätietoja, joissa paikan-

nimi liitetään johonkin nimeltä mainittuun ”ukkoon”. Ukko voi olla isoisä tai Ukoksi kut-

suttu pellon omistaja. Myös syytinkipelloista on muutamia mainintoja. Taivalkoskelta on 

kerrottu, että pellon tehnyttä henkilöä on leikkimielisesti nimitetty ukoksi (NA 1987).

Oulun läänin Pyhäjärvellä Ukonpellon teetti talon entinen asukas, vanha ukko, jonka ni-

mikin on tiedossa. Nimi on määritelty noin 50 vuotta vanhaksi vuonna 1952. (NA.) Sa-

moin Johanneksessa pellon omistajaa on sanottu Ukoksi (NA 1956). Suonenjoella pellon 

nimen on selitetty johtuvan siitä, että pelto on ”jollonnii” ollut Suhon [talon] hiitolaisu-

kolla (NA 1958). Kuhmossa Ukonpelto ”on annettu aekannaa ruokkoukolle erikkopel-

loksi” eli ”omaksi nimikkopelloksi” (NA 1961). Pudasjärvellä Ukonpelto on ollut talon 

vanhan isännän raivaama 1920-luvulla (NA 1959). Kuusamossa on kerrottu, että Ukon-

pelto oli ”pienehkö pelto, jota ukko ja mummo viljelivät, kun olivat luovuttaneet talonsa 

nuorille, eräänlainen elatuspelto” (NA 1973). Pudasjärvellä Ukonpelto on ollut ukoksi

kutsutun isännän naurispelto (NA 1973). Lemillä Ukonpelto on saanut nimensä ”nikka-

riukon mukaan, joka on asunut paikalla 1800-luvun puolivälissä” (NA 1963). Ukonpelto

Haapajärvellä on niitty, ”jossa talon vanha isäntä on paljon työskennellyt” (NA 1963).

Iisalmen Ukonpellon nimeä on selitetty seuraavasti: ”Arvellaan, että siinä ’joku ukko’ on 



125

pitänyt halmetta ja kuokkinut sen pelloksi” (NA 1953). Valtimolla on tallennettu, että 

”peltoa ennen viljellyt sen lähettyvillä asuva vanha ukko” (NA 1954).

Vastaavia selityksiä, joissa toisinaan ukko tunnetaan tarkemmin, toisinaan ei, on 

Ukonpeltojen nimiin liitetty esimerkiksi Kajaanissa, Kiuruvedellä, Vilppulassa, Uurai-

sissa, Suomussalmella, Suonenjoella, Kuusamossa, Rantsilassa, Kaavilla, Pieksämäellä, 

Kuusamossa, Lapinjärvellä ja Enossa. Toisaalta on myös lukuisia nimitietoja, joissa mai-

nitaan, että nimen taustaa ei tiedetä. Osa selityksistä on niin yleisluontoisia, että on mah-

dotonta tietää, onko selityksellä yhteyttä nimen syntyyn. Näihin kuuluvat esimerkiksi 

maininnat isäntien omistuksista ja ”joistakin” peltoja kuokkineista ukoista. 

Jurvassa Ukonpeltoa on kuvattu ”pirunpelloksi”, joka on luonnonsuojelualuetta. 

Ukonpellon rinnakkaisnimeksi on mainittu Äijänpelto, joka on myös kohteen nykyinen 

karttanimi. Lisäksi lipussa mainitaan, että ”haastateltavan mukaan nimi viittaa ’muinai-

seen Ukko Ylijumalaan’. (NA 1995.) Tässä on esimerkki tapauksesta, jossa maaston omi-

naisuudet ovat todennäköisesti motivoineet nimen. Kiviseksi on kuvattu myös Kärsämä-

ellä sijaitsevaa Ukonpeltoa, josta on kerrottu: ”Joku ukko on kuokkinut sen pelloksi, siinä 

on nuita alakivijä puolikymmentä jäänys siihe, siinä on kivijä otettuk ku on tehty nuo 

saaret [sarat] tuoho” (NA 1966).

Ukonilmalla on arveltu olleen yhteyttä Soinin Keisalassa sijaitsevan Ukonpellon ni-

men syntyyn. Kahden talon isännällä oli ollut ”pahat välit”, ja tästä johtuen toinen isän-

nistä ”nosti ukonilman Keisalanmäelle, poltti kaikki kartanon mäeltä” (NA 1972).

Ukonpelto-nimi voi olla yhteydessä muihin Ukko-nimiin. Kemijärvellä Ukonpelto on 

pelto, jolla on ollut iso kivi, Ukonkivi (NA 1962). Nuijamaalla Ukonpelto on Ukonmäen

ympärillä (NA 1955). Juvalla Ukonkivenpelto on ollut ”pelto Ukonkiven ympärillä” (NA 

1996), ja Ruokolahdella Ukonkivenpellon keruutiedossa on mainittu, että ”pellon laidassa 

on Ukonkivi” (NA 1952). Miehikkälässä Ukonpelto on pelto lähellä Ukkolan taloa.

Ukonvainio-nimestä on 11 esiintymää, ja levikki on selkeästi läntinen. Jämsästä on 

tieto, että pelto olisi Ukko-nimisen miehen viljelemä (NA 1954). Alavudella Ukonvainio

olisi ollut ”eläkeläisellä eli syytinkiläisellä” (NA 1950), ja Haapajärvellä arveltiin, että 

pelto oli ”vanahain ukkoin tekemä” (NA 1977). Kivikkoisia ovat olleet ainakin Ylivies-

kan ja Laitilan Ukonvainiot (NA 1971, NA 1930).
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3.4.4. Ukonmaa 

Maa-perusosa on paikannimissä monitulkintainen: se voi viitata saareen, peltoon tai maa-

alueeseen yleensä. Saaren nimenä maa esiintyy koko Suomen paikannimistössä 109 ker-

taa, ja levikki sijoittuu pääosin Lounais-Suomen ja Satakunnan merialueille. Muutamia

esiintymiä on myös Kymenlaakson rannikolla ja yksittäisiä nimiä Itä-Suomessa. Merki-

tyksessä ’kohouma’ maa-appellatiivi esiintyy 1106 kertaa. Saaren nimenä Ukonmaa 

esiintyy kerran, Kirkkonummella (Gubbelandet).

Pohjois-Suomen Ukonmaat sijaitsevat alueella, jossa maa-appellatiivin yleisimmät 

merkitykset paikannimistön perusteella ovat ’metsäalue’ tai ’kohouma’; metsäalueiksi 

kohteita on kuvattukin. Myös merkitystä ’pelto tai niitty’ esiintyy maa-elementin sisältä-

vässä paikannimistössä tällä alueella. Alatornion Ukonmaa-nimiset paikat on kuvattu 

metsäksi, korkeaksi kangasmaaksi ja korkeaksi kuusikkomaaksi (NA 1955, 1956 ja 

1957). Ranualla Ukonmaa on ”mäntyä kasvava, pitkä ja kapea kangas Ukonsuon ja Kar-

sikkosuon välissä”, jossa ”salama (= ukkonen) on joskus sytyttänyt kankaan metsän pa-

lamaan” (NA 1972). Pudasjärvellä Ukonmaa on havupuusaareke, jonka lähellä on Ukon-

suo (NA 1983).

Metsäalueiksi Ukonmaita on kuvattu lisäksi Ikaalisissa, Kangaslammilla, Padasjoella 

ja Orivedellä. Ikaalisissa Ukonmaa on ”mäkinen metsä”. Samaa nimeä käytetään myös 

metsään raivatuista pelloista. Ukonmaan rinnakkaisnimenä on Ukko. (NA 1971.) Kan-

gaslammilla Ukonmaa on ”metsäalue” (NA 1956) ja Padasjoella Ukonmaa on ”Kymi 

Oy:n omistama metsäalue” (NA 1969). Orivedellä Ukonmaan valtionpuisto-nimestä ker-

rotaan (NA 1962): ”Ukonmaa mainitaan v. 1798 liikamaana, josta osia erotettiin mm. 

Kärjenniemen, Korven ja Ukonjärven kruununuudistiloille ja loppu n. 2200 t.alaa mää-

rättiin kruununpuistoksi.” Kempeleessä Ukonmaa on kolmen tilan yhteinen pelto, myös 

Ukonmaat (NA 1968). Kempeleestä on toinenkin tieto Ukonmaasta: ”Pellon vanha nimi-

tys, joka ei nykyisin ole käytössä” (NA 1982).

Lapinjärvellä on ollut Ukonmaa-niminen pelto, ja tämän lähellä Ukumasuo-niminen 

suo. Ukuma-alkuosa suon nimessä voisi olla Ukonmaan hämärtynyt muoto. Ukonmaa-

nimisestä pellosta kerrotaan, että nimi johtuisi ”Hilda Käkikosken isäpuolesta, jota sanot-

tiin nimellä Ukkomyllär; hän aikanaan raivasi pellon, 1800-luvulla, luult. jälkipuolis-
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kolla”. Kerääjä on kuitenkin arvellut, että on kuitenkin mahdollista, että nimi paikanni-

menä on vanhempi. (NA 1966.) Pälkjärvellä Ukonmaa-niminen paikka Suuressa Iljalassa 

on kuvattu ”nykyiseksi kirkon paikaksi” (Könönen 1921 s.v. Ukonmaa).

3.4.5. Ukko-elementin sisältävät talon- ja kylännimet 

Ukko-elementin sisältäviä luontonimiä on käytössä kylänniminä 14 ja talonniminä noin 

125. Lisäksi Ukkola-nimiä ja Ukkola-nimestä muodostettuja liitynnäisiä on kylänniminä 

yhdeksän ja talonniminä 70. 

Paikkatyyppiin kylä, kaupunginosa tai kulmakunta kuuluvat seuraavat nimetyt paikat: 

Ukonvaara (3), Ukonlahti (2), Ukonniemi (2), Ukonsalmi (1), Ukonaapa (1), Ukonaho 

(1), Ukonahonkylä (1), Ukonjärvi (1), Ukonkaivos (1). Kylännimeksi luetaan myös ko-

houmaan viittaava Ukkohalla.

Luontonimipohjaisista talonnimistä yleisin on Ukonmäki. Ukonvaara-nimeä esiintyy 

sekä talon- että kylännimenä. Ukonahoja on talon nimistä toiseksi eniten, 14, ja Ukonnie-

miä 13. Ukkola-nimisiä taloja on 65. Asukkaaseen viittaavia nimiä voisivat olla Ukon-

pirtti, Ukonjoukko, Ukko, Ylä-Ukko ja Ala-Ukko sekä Ukkopoika. Viljelykseen viittaavia 

talonnimiä ovat paitsi ahot, myös Ukonpelto (7), Ukkokytö ja Ukonraivio. Luontonimet 

talon niminä voivat alun perin viitata omistussuhteeseen tai paikan käyttöön: Ukonsuo

(4), Ukonnurmi (3). Muilla perusteilla syntynyt luontonimi on otettu talon nimeksi esi-

merkiksi tapauksessa Ukonsärkemä. Vanhoja asiakirjamerkintöjä nimistä löytyy esimer-

kiksi vuodelta 1660: Ukko, talo Hirvensalmella. Heintaipaleelle syntyneen Ukon talon 

omistaja oli Lauri Laurinp. Ukko. (Mönkkönen 1968: 93.)
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3.5. Vesistöihin ja vesistöjen osiin liittyvät nimet 

Ukko-elementin sisältäviä vakavesiä on nimetty yhteensä 130. Vakavesien nimistä yleisin 

on Ukonlampi, nimiä on 78. Lisäksi on yksi Ukonlammi ja kolme monikkomuotoista 

Ukonlammit-nimeä. Nominatiivialkuisia Ukkolampia on kuusi kappaletta. Ukko-elemen-

tin sisältäviä lammen nimiä on huomattavasti enemmän kuin Ukonjärviä, joita on 12 ja 

lisäksi Pieni ja Suuri Ukkojärvi. Ukonvesi on Mikkelin lähellä sijaitseva Saimaan selkä.

Elliptisinä voinee pitää lampien nimiä Ukonkuivuu ja Ukonvaaja. Myös nimestä 

Ukonkuivuu/lampi on yksi esiintymä. Ukkoherralla on tarkoitettu tukkisavotan tai työ-

maan esimiestä (NS): lieneekö nimellä Ukkoherranlampi tekemistä tämän merkityksen 

kanssa vai jonkin muun? Ukonilman/lampi ja Ukkosenilman/lampi ovat esimerkkejä ni-

mistä, joissa nimi selkeästi viittaa ukonilmaan luonnonilmiönä. Samaa voisi olettaa ni-

mistä Ukkoslammi ja Ukkoslampi, vaikka toki mahdollista on, että tämä nimityyppi liittyy 

sukunimeen Ukkonen. Samaa voi todeta nimistä Iso ja Pieni Ukkosenjärvi, Ukkosenlampi

sekä Ukkostenlampi. Nimet Ukonkasken/lampi ja Ukonkasken/lammit viittaavat *Ukon-

kasken olemassa oloon, mutta kummassakaan tapauksessa Ukonkaskesta ei ole tietoa.

Ukko-Kallen nimeä kantaa Ukko-Kallen lampi ja uniikkinimiin kuuluu myös vesistönimi 

Ukon Salmiset, lampimuodostuma Kuopiossa, nykyisin kahtena lampena. (Lampia erot-

taa nykyisin ilmeisesti vesijättönä oleva kapea kohta, entinen salmi siis.)
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3.5.1. Ukonlampi 

Kartta 12. Ukonlampi, Ukkolampi.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonlammet ovat mikrotoponyymejä eli suhteellisen pienten paikkojen nimiä, mutta ku-

ten edeltä käy ilmi, niistäkin löytyy useita satoja vuosia vanhoja asiakirjamerkintöjä.

Muuttajat ovat vieneet mukanaan nimiä myös Ruotsin ja Norjan metsäsuomalaisalu-

eille, ja näissä muutamissa tapauksissa Ukonlampi toimii nimirypään kantanimenä. Nor-

jan Finnskogenista Røgdenin järven läheisyydestä on nimikokoelmissa tieto Uggonlamp-

nimisestä lammesta. Samaan rypääseen kuuluvat nimet Uggonlampsbekken (puro), Ug-

gonlampsberget (mäki) ja Uggonlampsmyrene (kaksi suota). Toinen Ukko-kohde alueella 

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

Wkon lammin maa 1620 Taffwi Sall[mi] [Socken], Hilldula Byij (Alanen 2004)
Vkon lammin Swrj pooli 1620 [Sääminge Socken], Pållwij Järffwij Byij (Alanen  2004)
Vkon Lambi 1539 Nastola - Nastolassa Immilän ja Ruuhijärven välisessä rajariidassa 
1600-luvulla viitattiin vuoden 1539 asiakirjaan, jossa mainitaan Ukonlampi (Vkon 
Lambi) yhtenä kylien välisistä rajapaikoista. (Sarvas 1979: 69, 71). Rajariita sovittiin 
vuonna 1662, jolloin rajapaikkana mainitaan Ukonkorpi (mts. 72).
Uko lambi 1776–1805 Nastola (Alanen & Kepsu 1989)
Ukonlampi 1597 Kirvu, Mertjärvi, Kirvunkylä: lampi Kirvunkylän, Mertjärven ja 
Lietlahden rajalla, nimessä Ukonlamminsaari. Vuonna 1597 vahvistetun Tietävälän ja
Mertjärven välisen rajan yhtenä pyykkipaikkana mainitaan Ukonlamminsaari (Ylönen 
1954: 846). Vuonna 1849 laaditussa isojakokartassa Ukon Lambi (Laila Lehikoinen 
1963).
Uckon Lammin Aho 1561 Mikkelin pitäjä Paukk., Suosaari (Westerholm 1926)
Uckon Lamin aho 1664 Mikkelin pitäjä, Harjunmaa (Westerholm 1926)
Uckolambi 1673 Lappe (alinen), Pättilän kylä, Joutseno ”pieni sisäjärvi eli suo” (Tuo-
miokirjakortisto)
Uckolambi 1685 Jääski: ”talon nautintarajaa” (Tuomiokirjakortisto)
Ukon Lambj 1776–1805 (Harju toim. 2011), nykyinen Kartiska-niminen lampi Akon-
lammen (akon Lbj) ja Rauhajärven (Rauha Iärvi) välissä

Ukonlampi, ven. Ozero Uko-lambi Vienan Karjala, Uhtua (NA)
Uggonlamp Norja, Finnskogen, Grue Finnskog, lampi Røgdenin järven eteläpuolella
(NA) Uggonlampsbekken puro Røgdenin järven eteläpuolella Uggonlammen lähei-
syydessä (NA) Uggonlampsberget mäki Røgdenin järven eteläpuolella Uggonlammen 
läheisyydessä (NA) Uggonlampsmyrene suoalue, johon kuuluu kaksi erillistä suota 
Røgdenin järven eteläpuolella Uggonlammen läheisyydessä (NA) 
Ukkolampsuo, suo Røgdenin järven luoteispuolella, nimi esiintyy v. 1914 painetulla 
kartalla (NA)
Ugonlamp Grue, lampi Kjerkesjöen-järven eteläpuolella, Finnskogen, Norja (NA)
Ugonlampsberget (NA), Ogonlampsberget (Norgeskart)
Oggonlampsmyrene suo (Norgeskart)
Ukkolampi, Ukko-lamb (Gubbtjärn) vuoristolampi [tjärn], Hoberget, Värmlanti, 
Ruotsi (NA, myös Mägiste 1968: 742)
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on Ugonlamp Grue, lampi Kjerkesjöen-järven eteläpuolella. Lammen pohjoispuolella si-

jaitsee vuori Ugonlampsberget (NA 1974). Vuori esiintyy kartalla nykyäänkin nimellä 

Ogonlampsberget (Norgeskart), ja sen korkeus on 422 m mpy. Vuorella korkeustasolla 

413,5 m mpy sijaitsee Oggonlampsmyrene ’Ukonlammensuot’, jonka tarkoite mahdolli-

sesti voisi olla entinen Ukonlampi.

Ukonlampien levikki on itäinen, esiintymiä on muun muassa Etelä-Karjalassa, Etelä-

ja Pohjois-Savossa. Levikki ei ulotu savolaiskiilan alueelle. (Kartta 12.) Kuhmossa on 

Ukonlampien tihentymä. Karttapaikasta löytyy 14 Kuhmossa sijaitsevaa Ukonlampea.

Nimiarkiston kokoelmissa Kuhmon Ukonlampiin liittyy useimmin maininta lammen pie-

nuudesta tai ei mitään luonnehdintaa paikan koosta tai muistakaan ominaisuuksista. 

Ukonlampia on muutoin luonnehdittu usein umpilammiksi tai vastaaviksi. Ilomant-

sissa Ukonlampea kuvailtiin: ”Pikkinen lampi, eikö lie meleki kuivanna kokonnaan näiv 

veittömänä kesänä” (NA 1959). Muita Ukonlampiin liittyviä paikan kuvauksia: vähäinen 

umpilampi (Kaavi) pieni, umpeen kasvava lampi (Kitee, Suorlahti), umpilampi (Suo-

järvi), vähäinen umpeutuva lampi (Savitaipale), melkein umpeutunut lampi, siinä oli ai-

kaisemmin enemmän vettä (Liperi), umpeenkasvanut pieni suolampi (Ristiina) ja vähäi-

nen umpilampi (Kiihtelysvaara). Pieniä suolampia ovat Ukonlammi ja Akanlammi Viro-

lahdella, samoin Ukonlammet Impilahdella, Sodankylässä ja Kuhmossa. Akka-nimien tar-

koitteista suuri osa on pieniä järviä ja (suo)lampia. Mallat yhdisti tarkoitteen pienuuden 

ja mitättömyyden akka-sanan merkityksen pejoratiiviseen konnotaatioon. (Mallat 2007: 

120.) 

Pejoratiivinen merkityspiirre voisi hypoteettisesti liittyä myös Ukonlampien yhtey-

dessä ukko-määriteosaan, mutta selitys ei kuitenkaan tunnu sopivan tähän aineistoon, ja 

yhtenä syynä on tietysti se, että ukko-sana liittyy useissa tapauksissa suurikokoisiin ja 

merkittäviin maastonkohtiin. Nimeämisperusteena voisi mikrotoponyymien kohdalla olla 

omistus tai käyttö, mutta tätäkään ei voi pitää varmana, kun säilynyt perimätietokaan ei 

juuri tällaiseen viittaa. 

Vähäpätöisyydestään huolimatta kohteissa saattaa olla jotain muistamisen arvoista. 

Esimerkiksi Sonkajärvellä Sälevässä Ukonlammen rinnakkaisnimi on Rajalampi, ja

kohde sijaitsee pitäjän rajalla. Kohde on ”pieni suolampi” (NA 1977). Suojärvellä Ukon-

lammin nimeä käytettiin myös ympäröivästä korpimaasta, ja lähistöllä on myös muita
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lammen mukaan nimettyjä paikkoja: Ukonlamminselkä, Ukonlamminvalkamo, Ukonlam-

minsuo (NA 1970).

Ukonlampi-nimen ikään liittyvä maininta on tallennettu Rautalammilta: ”Lampi tun-

nettu aikaisemmin Huuhkolampina” (NA 1971). Lähellä on myös Huuhkovuori, joka on 

korkea vuori lähellä Äijäveden rantaa (Karttapaikka). Huuhko-alkuisiin nimiin on viitattu 

myös isojaon asiakirjoissa 1700-luvun lopulta, ja Huhkolampi-nimestä on keruutiedoissa 

ilmoitettu asiakirjaesiintymä vuodelta 1848. Asiakirjamerkintöjä on seurannut myös Ki-

viniemi, jonka huomautuksen mukaan ”enää on vaikea tietää, onko Ukonlampi ollut 

aiemmin Huuhkolampi vai Huuhkovuori Ukonvuori, sillä nimet ovat vanhoissa asiakir-

joissa aivan sekaisin” (Kiviniemi 1985: 123).

Ilmiö, jossa ukko- ja äijä-elementin sisältävät nimet vaihtelevat saman paikan rinnak-

kaisniminä, ei ole yleinen, mutta Ranualla Ukonlammen rinnakkaisnimenä esiintyy Äi-

jänsuonlammi-nimi sekä maininta myös Äijänlampi-nimestä. Kyseessä on ”pieni luonnon 

muovaamaa lasku-uomaa vailla oleva lampi” Ranuan Ylimaankylässä, Ukkolassa. (NA 

1972.)

Ukonlammiksi nimettyjen kohteiden joukossa tuntuu olevan useita kuivuneita tai vä-

hintäänkin umpeen kasvamassa olevia lampia. Voinee syystä olettaa, että lampi-nimi pe-

riytyy ajalta, jolloin paikka on ominaisuuksiltaan muistuttanut lampea. Tieto tästä ajan-

kohdasta voisi auttaa nimen ikäämisessä, mutta ilmiön ajoittaminen ei ole kuitenkaan yk-

sinkertaista. 

Ukonlampi-nimiin liittyy muutamia selitystarinoita. Ukonvuorten yhteydessä tuli jo 

esiin Nastolan Ukonlammi, joka sijaitsee Ukonsuon keskellä. Tarinan mukaan lampeen 

olisi hukutettu ruumis. (NA 1972.) Suomussalmella tiedetään nimeltä vanhaisäntä, joka 

on hukuttautunut lampeen (NA 1969). Impilahdella Ukonlampi on suuri lampi. ”Kerro-

taan, että lammessa on aarre, jonka saa omakseen, jos ajaa yksiöistä jäätä yksiöisellä val-

kealla orivarsalla. Aarre on ketjulla kalliossa kiinni veden alla.” Lampeen laskee Ukon-

oja. Impilahdella on myös Ukonmäki. (NA 1964.)

Aivan kaikki Ukonlammet eivät ole umpeutuvia lampia. Esimerkiksi Kuusamon vii-

destä Ukonlammesta Kirkonkylässä Saunajärven lähellä sijaitseva Ukonlampi on erityyp-

pinen kuin monet muut. Se on muodoltaan epäsäännöllinen, ja vaikka lammen joillakin 

rannoilla on vesijättöä, se ei kuitenkaan ole samanlainen kuivumassa oleva suolampi kuin 

monet muut Ukonlammet. (Karttapaikka.)
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Muutamia muitakin kuin lammen pienuuteen tai soistuvaan maanperään liittyviä mai-

nintoja aineistosta löytyy. Ranualla sijaitsevaa Ukkosenlampea on kuvattu ”umpinaiseksi 

suolammeksi Isomman Kalliokummun länsipuolella”. Nimen alkuperästä esitettiin vain 

arvelu, että ”ukkonen helposti iskee lammen rannalla olevaan 3-4 m korkeaan kalliosei-

nään”. (NA 1978.) Tässä onkin kyseessä Ukkosen- eikä Ukonlampi. Kivennavan Pihlai-

sissa Ukonlammin yhteydessä on rantapalteita, Ukonlamminpalteet (NA 1953). Palleki-

vikot ovat kuiville jääneiden muinaisrantojen merkkejä (Taipale & Saarnisto 1991: 149).

Jääskessä pienen Ukonlammen yhteydessä on kallio nimeltä Ukonlamminrinta (NA 

1962), ja Kerimäellä Ukonlampi on ”pieni suolampi”, jonka viereisellä mäellä on ”run-

saasti kivilouhikkoa” (NA 1981). Leppävirroilla Ukonlammen kaakkoispuolella on Ukon-

louhi: ”Kallio, jossa on noin 6–7 metriä pitkä luola. Nimi on vanha, alkuperästä ei ole 

tietoa.” (NA 1993.) Ukonlampiin kuuluu myös muita topografisesti kiinnostavia kohteita, 

esimerkiksi Limingassa sijaitseva Ukonlampi, joka nykyisin on Rosinjärvi-niminen. ”Pie-

nuudestaan huolimatta tämä järvi on kuulemma niin syvä, ettei sen kuivaaminen ole on-

nistunut.” Ukonlampi oli järven aikaisempi nimi. (NA, Rosinjärvi 1972.) Samoin Ki-

teellä, jossa Ukonlampi on lähes kuivunut, on toisessa lipussa maininta: ”Syvä suolampi.”

(NA.)

Esimerkit löytyvät niin kirkas- kuin tummavetisistäkin Ukonlammista. Jaakkimassa 

Ukonlammen vesi on aivan mustaa: ”Siitä kait johtuu että lammin kalat ovat mustat. On 

vertauksenakin että niin musta kuin Ukonlammin ahvenet.” (NA 1959.) Kiihtelysvaarassa 

taas Ukonlampi on kuvattu seuraavasti: ”Mahottoman kirkasvetinen lampi, josta kalaa ei 

oikeastaan saa (onkimalla) muuten kuin ukonilmalla” (NA 1994). Myös Pielisjärvellä 

Ukonlampiin on liitetty maininta, että ”ukonilmalla sai parraiten ahvennii” (NA Ukon-

lammit 1986).

Eräs Ukonlampien tyyppi on isommasta vesistöstä kuroutunut lampi tai poukama. Esi-

merkiksi seuraavat Ruokolahden ja Leppävirtojen Ukonlampi-nimiset kohteet sijaitsevat 

keskeisissä vesistönkohdissa. Ruokolahdella Ukonlammen erottaa Ukonsalmesta kapea 

kannas (NA 1952). Lisäksi lampi näyttäisi (korkeuskäyrien mukaan) aikaisemmin muo-

dostaneen pitkänomaisen Salosaareen pistävän lahden (Karttapaikka). Leppävirroilla

Ukonlampea on kuvattu: ”Pieni mutainen lampi Särkiniemen kärjessä. Nimen alkuperää 

ei tunneta. Tunnetaan paremmin nimellä Ryönänlampi” (tämä Karttapaikassa). (NA
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1979.) Lampi on muodostunut Osmajärvestä kuroutuvaan lahteen. Kohdetta vastapäätä, 

kapeahkon salmen toisella puolella on jyrkkä ja louhikkoinen Pirunvuori.

Ukonlampi voi sijaita myös joessa, kuten Kittilässä, jossa Ukonlampi on mutkamainen 

lahdeke Ounasjoessa (NA 1975). Sotkamossa Ukonlampi on poukama ja hamppujen lio-

tuspaikka Peruslammessa Ukonsaaren vieressä, ja paikasta on todettu, että ”kun vesi nou-

see ja laskee niin kai siinä lampikin on ollut” (NA 1984).

Vaikka muutamien Ukonlampien yhteydessä on ollut maininta ympäristön kivikkoi-

suudesta tai louhikkoisuudesta, Ukonlampia ei ole suoranaisesti tulkittu ukkosen teke-

miksi, mutta muutamia Valkealampia sen sijaan on. Valkea-elementti näissä nimissä on 

yhdistetty salamaan, johon muuten on viitattu esimerkiksi ilmauksilla ukko iskee tulta,

valkiata (Castrén 1852: 151). Kansanrunousarkistossa on kaksi keruutietoa, joissa valkea-

elementin sisältävä paikannimi (ja nimen tarkoite) on yhdistetty Ukkoon tai ukko-

seen.”Suistamon pitäjän Saran kylässä Valkielampi sitä kerrotaan Ukon tekemäksi.”

(KRA PK 30. Suistamo. Anna Jänönen 5433. 1938.) Toisessa kuvataan Elianpoudan ai-

kana syntynyttä järveä: ”Haapaveden Vatjusjärvellä on Valkeinen-niminen järvi. Silloin 

kun on ollut ne Elian poudat, joista raamatussakin puhutaan, silloin kytötuli [on] syttynyt 

salamasta ja polttanut suuren maa-alueen kuopalle. Kun sitte [oli] tulleet sateet, oli siitä 

syvennyksestä tullut Valkeisten järvi.” (KRK. Kärsämäki. 220. Anni Ryhänen 477.)

Lisäksi Nimiarkistossa on tieto nimestä *Ukkolampi, nykyisin Valkeislampi (Rauta-

vaara). Kertoja oli nähnyt nimen vanhoissa kartoissa, mutta alkuperästä ei ollut tietoa 

(NA 1982).
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3.5.2. Ukonjärvi 

Kartta 13. Ukonjärvi, Ukkojärvi.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Nimiarkistossa Norjan saamenkielisten nimien yleiskokoelmassa on nimitieto paikasta 

Uk’kujáv’ri. Karttanimenä on nykyisin Uhkkojávri (Kautokeinojoessa, pohjoissaameksi

Guovdageaineatnu). Nimi on mainittu myös lähteessä Qvigstad (1938: 125): ”Uk´ko-

jaw´re (jfr. finsk ukko, gubbe)”.

Ukonjärviä on muihin nimityyppeihin verrattuna vähän, ja levikkialue on hajanainen, 

mutta yksittäisiä nimiesiintymiä on laajalla alueella: Vienan Karjalassa, Arkangelin alu-

eella Venäjällä, vepsäläisalueella ja Pohjois-Norjassa.

Maanmittauslaitoksen aineistossa on 14 Ukonjärveä, joista yksi on Lapinlahdella si-

jaitseva suo ja toinen tämän vieressä sijaitseva kylä. Nykyisen Ukaanjärven nimi esiintyy 

Senaatin kartastossa ukko-alkuisena: Oz. Ukkojärvi. Nimiarkiston keruutiedossa on huo-

mautettu, että nimi esiintyy eri muodoissa eri yhteyksissä, esimerkiksi Uasjärvi tai Ues-

järvi13. (Ukaa NA 1969.)

Lappeella Ukonjärvi on järvi lähellä Ylämaan rajaa valtakunnan rajalla, ja se on seli-

tetty ”ukkosen järveksi” (NA 1956). Lapinlahdella Ukonjärven talo ja kylä ovat saaneet 

nimensä ”vähän alempana” olevasta järvestä. Järveen liittyy tarina, jonka mukaan kerran 

kauan sitten kaksi miestä oli kalassa Ukonjärvellä. Oli osunut kova ukkosen ilma, ja sa-

lama oli tappanut toisen miehen. Lisäksi mainitaan, että ”Ukonjärvi on nykyisin laskettu, 

                                                

13 Lisäksi nimeen liittyviä tietoja on kirjattu seuraavasti: Ukaa ei ole vuonna 1969 ollut virallinen nimi. 
Ukaaksi on kutsuttu aluetta Ukkaanjärven ympäristössä. Nimilippuun on kirjattu, että kylässä on vanhaa 
asutusta sekä arveltu, että ”siellä olisi saattanut olla lappalaisia, mihin sana Ukaa voisi viitata”. Tieto ni-
mestä Ukaajärvi vuodelta 1911 (NA). Lisäksi on tiedot nimiesiintymistä Ukaanlampi Kangasala (NA 
1928) ja Ukaanmäki Vehkalahti (NA 1966).

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

Vkon Järfuellä 1620 Taffwi Sall[mi] [Socken], Wehmer Sallmij Byij (Alanen 2004)
Уккозеро [Ukkozero], Dorf am See Ukkozero, Kr. Kém, G. Archangelsk (Arch. 07, S. 
184) Köppen: Siedlung von Alakjula s. d. (Bräuer & Vasmer 1979).

Ukonjärvi Vienan Karjala, Oulanka (NA)
Ukonjärvi [ukojärf] järvi, VepsE, Šidjärvi (NA)
Ukonjärvet [ukōjärvud], järvi, VepsE, Kortlahti (NA)
Uk’kujáv’ri (NA, Norjan saamenkielisten nimien yleiskokoelma), Uhkkojávri (Nor-
geskart) Uk´kojaw´re Qvigstad (1938: 125)
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ja on kesäisin melkein kokonaan ruohon peitossa” (NA 1957). Siilinjärvellä samaa koh-

detta on selitetty: ”Järvi, josta on vain jäljellä joen uoma” (NA 1968). Eri nimitiedossa 

selvitetään, että kohde on suurehko kuivatettu järvi Lapinlahden, Siilinjärven ja Varpais-

järven rajalla. Järvessä on ollut vettä vielä viitisenkymmentä vuotta sitten (keruutieto vuo-

delta 1972), mutta nykyisin sen läpi kulkee vain pieni joki. Nimi on selitetty seuraavasti: 

”Nimensä järvi on saanut tarinan mukaan pojasta, joka syntyi talvisaikaan järven jäällä. 

Pojalle äiti oli antanut nimen Ukko.” (NA 1972.)

Vahvialassa Ukonjärveen liittyy maininta: ”Sanoivat järven rannalla ennen asusta-

neen savimajassa yksinäisen ukon” (NA 1960). Konnevedellä Ukonjärvi on vajaan kilo-

metrin pituinen Kellanvirtaan laskeva järvi, jonka eteläpuolella on korkea Ukonvuori ja

pohjoisrannalla Ukonmäki-niminen talo (NA 1961). Orivedellä Ukonjärvi-nimellä viita-

taan kahteen järveen, (Isoon) Ukonjärveen ja Vähään Ukonjärveen. Ison Ukonjärven

päässä on talo, joka keruutiedon mukaan on Ukkos-Kustaan perustama noin 100 vuotta 

sitten. Ukonjärvi on kuitenkin mainittu vuonna 1798 kruununuudistilana. (NA 1962.)

Lieksassa Ukonjärvi on pieni, puhdasvetinen erämaajärvi. Ukonjärven itäpuolella 

oleva Ukonvaara on ”korkea ja jyrkkämäkinen” ja kasvaa kuusimetsää. Ukonjärvestä vir-

taa Kangas-Piiloon iso joki, Ukonjoki. (NA 1980.) Sotkamossa Ukonjärven nimen alku-

perästä ei ole ollut tietoa (NA 1980). Järvestä laskee Ukonjoki-niminen joki, ja joen lat-

valla mainitaan olleen aikoinaan pato eli tammi, Ukontammi. Lisäksi järven länsipuolella 

on Ukonkangas-niminen kangas. (NA 1984.) Rautavaaralla Ukonjärvi sijaitsee Ukon-

mäen länsisivulla, ja nimen selitetään johtuvan mäestä. Järven eteläpäässä on Ukonjär-

vensuo. Lisäksi järvestä laskee Akkolampiin pitkä puro, Ukonpuro, jonka alajuoksu on 

mainittu myös nimellä Akkopuro. (NA 1981.)

Tuusniemellä Ukkojärvi-nimi viittaa kahteen järveen, Suureen ja Pieneen Ukkojär-

veen (NA 1959). Nimen alkuperää ei tiedetty. Suuren Ukkojärven pohjoispuolella on Uk-

korinne (NA 1986). Suuren Ukkojärven nimilippuun on kirjattu tieto: ”Sen vedet laskevat 

pohjoiseen, kun taas Pienen Ukkojärven vedet laskevat etelään” (NA 1959).

Vaikka ukko-elementin sisältävää nimistöä esiintyy runsaasti vesistöjen varsilla, ero 

järvi- ja lampi-perusosien esiintymistiheydessä tuntuu vaativan selitystä. Ukko-lekseemiä 

paikannimen osana käyttänyt nimenantajayhteisö on nimennyt mielellään lampia, soita, 
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niemiä, lahtia, saaria ja maankohoumia, mutta järvi-sanaa ei ole suosittu nimen element-

tinä. Mitään selkeää selitystä ei näytä löytyvän sille, miksi Ukonlammet ovat enemmis-

tönä Ukonjärviin nähden.
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3.5.3. Ukonlahti ja muita vakavesien osien nimiä 

Kartta 14: Ukonlahti, Ukkolahti, Ukonsalmi, Ukonkaarre.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Vakaveden osiin14 liittyvistä ukko-elementin sisältävistä nimistä yleisin on Ukonlahti, 67

esiintymää  (lisäksi kaksi Ukkolahtea). Ukonsalmia on yhdeksän, Ukonselkiä kahdeksan. 

Lisäksi muita vakaveden osia on nimetty seuraavasti: Ukkosyvä ja Ukonsyvä, Ukonkaarre

(2), Ukonperä (2), Ukkovalkamo ja Ukonvalkama, Ukonlampi (2), Ukonpohja (1), Ukon-

puhti (1), Ukonvirta (1) ja Ukonapaja (1).

Vakaveden osiin kuuluu kaksi Ukonkaarretta. Paikkatyypissä niemi on yksi Ukon-

kaarre ja paikkatyypissä muu maastokohde yksi. Lisäksi kaarre-elementti esiintyy ni-

messä Ukkoshongankaarre, ja tämän nimen tarkoitteen paikkatyyppi on suo. NS:n mu-

kaan sanalla kaarre on kaksi päämerkitystä, ensimmäisenä ’kaareva kohta, mutka, polvi, 

käänne, kaartuma, esimerkkinä tien, juoksuradan tai joen kaarre’; toinen merkitys on ’po-

roaitaus’. Kiviniemi on luokitellut kaarre-sanan luokkaan ”ranta; vesijättö- tai tulvamaa, 

rantamatala” (1990: 76). SKES mainitsee kaarre-sanalle vain merkityksen ’poroaitaus’

(Peräpohjola).

Ukonlahdista on nimitietoja 1700-luvun lopusta. Kuninkaan tiekartastossa 1790 on

mainittu Kiteellä Puruveden rannalla sijaitseva Ukonlahti sekä Kuopiossa sijaitseva 

                                                

14 Maanmittauslaitoksen aineistossa ei käytetä paikkatyyppiä ’lahti’ vaan lahdet kuuluvat paikkatyyppiin 
’vakaveden osa’ samoin kuin salmet ja järvien selät. 

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

vkon laxi 1562–1563 Sämingh, Joutzen mäki bij (Alanen 2008)
vkonn Lahen ahott 1562–1563Randasalmi, Putkisalmi fierdungh, parkuen mäen bij
(Alanen 2008)
Vkon lahella 1620 Taffwi Sall[mi] [Socken], Wehmer Sallmij Byij (Alanen 2004)
Wkonlahen aho 1620 RandaSalmij Sochn, Puttkisallmij fierdungh, Parkwen Mäkij 
Byij (Alanen 2004)
Wkon laxi 1620 Taffwi Sall[mi] [Socken], Rijsta Järfwij Byij (Alanen 2004)
Wkon laxi 1620 RandaSalmij Sochn, Puttkisallmij fierdungh, Parkwen Mäkij Byij
(Alanen 2004)
Ukolax 1799 Kuopio (Hällströmin Suomi-kartasto, Harju & Strang toim. 2012)
Ukkoinlahti, Vienan Karjala, Pistojärvi (NA)
Ukonlakši ven. Guba Ukon-lakši) Vienan Karjala, Rukajärvi (NA)
Ukonlahti, ven. Ukonguba; Ukonniemi Aunus, Porajärvi (NA)
Ukonotsanapaja ~ Ukonotšanabai ~ Ukonabai Aunus, Pyhäjärvi (NA)
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Ukonlahti, jossa nykyisinkin on Ukonlahden kylä. Näissä molemmissa kohteissa tunne-

taan nykyisin useita muitakin ukko-elementin sisältäviä nimiä, joita 1790-luvun kartta ei 

mainitse. (Harju & Lappalainen toim. 2010.)

Ukonlahtien nimiin liittyvä perimätieto on niukkaa. Nimeämisperustetta ei ole tiedetty 

tai nimeä ei ole yritettykään selittää. Siltä osin kuin nimen taustaan liittyviä selityksiä on 

kirjattu Nimiarkiston kokoelmiin, perimätieto ei olennaisesti eroa muista ukko-elemen-

tillä muodostetuista nimistä. 
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3.5.4. Ukonvesi ja Ukonselkä 

Kartta 15. Ukonselkä, Ukonvesi.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukko-elementin sisältävistä vesialueista kooltaan laajimpia ovat muutamat Ukonselkä-

nimiset järven selät (kartta 15). Ukonselkä Mänttä-Vilppulassa muodostaa Keurusselän 

kanssa vesialueen, joka on tunnettu nimellä Keurusselkä-Ukonselkä. Tämä on ”Keuruun 

reitin keskusjärvi Kokemäenjoen valuma-alueella Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakun-

nissa”. (Järviwiki.) Liperin Ukonselkä on Oriveden ja Pyhäselän väliin sijoittuva selkä 

Vuoksen vesistössä Pohjois-Karjalassa. Pyhäselkä on Suur-Saimaan pohjoisin osa. (Jär-

viwiki.)

Inarissa sijaitsee kaksi Ukonselkä-nimistä vesialuetta, joista toinen on Inarijärvessä ja 

toinen Sevettijärvessä. Edellisiä kooltaan pienempi on Joroisten Valvatus-järvessä sijait-

seva Ukonselkä, jonka yhteydessä on myös Ukonniemi, Akonniemi ja Ukonsalmi. Jaakki-

massa sijaitsevasta vesialueeseen viittaavasta Ukonselkä-nimestä ei ole omaa nimitietoa 

Nimiarkiston kokoelmissa, mutta se mainitaan Ukonsaari-nimilipussa (NA 1963). Mik-

kelissä Ukonvesi on osa Saimaata. Nimiarkistossa on keruutieto Ukonselkä-nimestä mai-

ninnalla ”kartassa Ukonvesi” (1978), mutta kahdessa Ukonvesi-nimilipussa ei ole tietoa 

Ukonselkä-rinnakkaisnimestä (1963, 1994).

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

Uckoweden Sälkä 1776–1805 (Harju 2011 toim.)
Ucko – wäden – Sälkä 1777 (Harju 2011 toim. s. 48–49, esimerkkikartat kartografisen 
kuvauksen kehittymisestä)
Uckon-Väsi 1795 (Harju 2011 toim. s. 48–49, esimerkkikartat kartografisen kuvauksen 
kehittymisestä) 
Ukon Sälkä 1790 (Harju & Lappalainen toim. 2010) Kangasniemi, nykyisin Ukon-
salmi.
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3.5.5. Ukonpuro ja muita virtavesien nimiä 

Kartta 16. Ukonjoki, Ukonoja, Ukonvirta, Ukonpuro, Ukkopuro, Akanvirta.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukko-elementin sisältävien virtavesien levikissä painottuu Etelä-Karjala, mistä on tietoja 

Ukonoja- ja Ukonjoki-nimistä. Ukonoja-nimityypin levikkialue on virtavesien nimien le-

vikkialueista laajin: nimiä on Etelä-Karjalan lisäksi Savon ja Karjalan alueella, Pohjois-

Pohjanmaalla sekä Lapissa; asiakirjapoimintojen ja arkistotietojen mukaan myös Vienan 

Karjalassa ja Inkerissä. (Kartta 16.)

Ukko-elementin sisältäviä paikannimiä, joiden tarkoitteen paikkatyyppi on virtavesi, 

on 59. Nimissä esiintyvistä perusosista yleisin on puro (29), ja puru-muodosta on kaksi 

esiintymää. Oja esiintyy 15 kohteen nimessä. Ukonjokia on kaksi ja lisäksi yksi esiintymä 

nimestä Ukonvirrat. MA-partisiipilla muodostettuja nimiä on yksi, Ukonpolttamaoja,

joka liittyy nimiin Ukonpolttamamaa ja Ukonpolttamasuo. Sallassa esiintyvä Ukkosenoja

laskee Isosta Ukkosenjärvestä, ja nimirypääseen kuuluvia nimiä ovat lisäksi Pieni Ukko-

senjärvi, Ukkosenvaara ja Iso Ukkosenvaara sekä Ukkosensuo, mutta Posion Ukkosen-

puroon ei liity muita Ukkosen-alkuisia nimiä.

Virtavesien niminä esiintyy joitakin liitynnäisiä: Ukonlamminpuro, Pieksämäki, liit-

tyy nimirypääseen, johon kuuluvat Ukonmäki, Ukonlampi ja Ukonkangas. Laukaassa si-

jaitseva Ukonmuronpuro liittyy Ukonmuro-nimiseen painanteeseen. Ukonnevanpuro Per-

hossa liittyy Ukonnevaan. Teuvassa virtaveden nimenä on Ukkoharjunluoma ja suon ni-

menä Ukkoharjunneva, mutta *Ukkoharju-nimestä ei ole tietoa. Lähistön louhikkoiset 

kohoumat ovat nimeltään Paljasvuori, Iso-Parra ja Pikku-Parra. Liperissä on Ukonhau-

danjoki, mutta ei tietoa *Ukonhaudasta. Kouvolan Ukonpalonhaaraan ei liity tietoa 

*Ukonpalo-nimestä.

Ukko-elementin sisältäviä paikannimiä, joiden tarkoitteen paikkatyyppi on virtaveden 

osa, on 11. Nimissä esiintyvät perusosat ovat lahti (3), koski (1), lampi (1), mukka (1),

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

Uckojokj 1684, Jääski (’jokisuulla rajamerkin sijaintipaikka’) (Tuomiokirjakortisto)
Vkon Joen nijtu 1620 Taffwi Sall[mi] [Socken], Wehmer Sallmij Byij (Alanen 2004)
Vkonoua 1640 Länsi-Inkeri (Jordeböcker öfver Ingermanland: 214)
Ukonjoki 1860 Inari (Alftan)
Ukonoja Vienan Karjala, Kiestinki (NA)
Ukonoja Vienan Karjala, Oulanka (NA)
Ukonoja oja ja sen varrella oleva pelto, Inkeri, Hietamäki 
Ukonoja oja ja niitty, Inkeri, Soikkola 
Ukonoja pelto, Inkeri, Tuutari
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kaivos (1). Lisäksi on yksi Ukkolankoski sekä kolme liitynnäistä (Ukonojanlahti, Ukon-

palonlantto ja Ukonrannanmukka).

Paikannimiä, joiden tarkoitteen paikkatyyppi on koski, on viisi: kaksi Ukonköngästä,

yksi Ukonkoski, yksi Ukkokoski sekä yksi Ukonpalonkosket.
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3.6. Veteen rajautuviin paikkoihin liittyvät nimet 

Veteen rajautuvat paikat, kuten saari ja niemi, kuuluvat Maanmittauslaitoksen luokitte-

lussa maastokohteisiin, mutta tässä työssä olen määritellyt edellä mainitut paikkatyypit 

veteen rajautuviksi paikoiksi. Paikkatyyppiin niemi kuuluvista ukko-elementin sisältä-

vistä nimistä yleisin on Ukonniemi, 91 esiintymää, ja Ukkoniemi-muodosta on 5 esiinty-

mää.  

 

 

Kuva 3. Siirtolohkare Ukonniemellä. Imatra. 
Siirtolohkare Saimaaseen pistävän Ukonniemen rinteessä Imatran kylpylän alapuolisessa rin-
teessä.  
Kuva: Tiina Aalto. 
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3.6.1. Ukonniemi 

Kartta 17: Ukonniemi, Ukkoniemi
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonniemiä esiintyy itämurteiden alueella, savolaiskiilan kärjessä, Pohjois-Pohjanmaan 

eteläosassa, Länsi-Lapissa, myös Karjalankannaksella ja Laatokan länsirannalla. Levikki 

on tiheimmillään Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maa-

kunnissa sekä Karjalankannaksen pohjoisosassa. (Kartta 17.) Ukonniemien ja Ukkonie-

mien eteläisimmät esiintymät ovat Vuoksen ja Kymijoen vesistöjen laskukohdissa, Vuok-

senniskalla Imatralla (Ukonniemi) ja Vuolenkoskella Iitissä, Konniveden ja Kymijoen yh-

tymäkohdassa (Ukkoniemi). Leppävirroilla jyrkkä ja louhikkoinen Ukonniemi sijaitsee 

Kuivataipaleen kanavan vieressä Kuvansi-järvessä. Kuivataipaleen kanava yhdistää 

Vuoksen ja Kymijoen vesistöt (Järviwiki). Kohdalla, jossa Ukonniemi sijaitsee, pystyttiin 

jo ennen kanavaa siirtymään Vuoksen vesistöstä Kymijoen vesistöön ”vetämällä veneet 

kapean Maanseläksi kutsutun kannaksen yli Paasveteen” (Oja 1952: 148). Näitä vesistön-

kohtia voi pitää erittäin keskeisinä. Laatokan luoteisosassa Ukonniemet ovat Laatokkaan 

pistäviä niemiä ja sijaitsevat Lumivaarassa, Kurkijoella ja Hiitolassa. 

Vanhoja asiakirjamainintoja löytyy nykyisen Uukuniemen nimestä. Nimen alkuperäi-

nen muoto lienee *Ukkoniemi. Novgorodin vatjalaisen viidenneksen henki- ja verokirjan 

suomennoksessa (Ronimus 1906: 157) on vuonna 1500 mainittu Kurkijoen pokostaan 

kuuluva Ukonniemi, joka tarkoittanee nykyistä Uukuniemeä. ”Kylä Ukonniemessä Pyhä-

järven luona. (t) Maksimko Samsonov, ja hänen poikansa Palka; kaksi jousta. Kurozon 

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

Wkon Neemij 1620 Taffwi Sall[mi] [Socken], Ritå Neemij Byij (Alanen 2004)
Vkon Nieemi 1620 Taffwi Sall[mi] [Socken], Kermeh laxi Byij (Alanen 2004)
Wkon Niemij 1620 Iin Salmij Sooch[e]nn, Rautapardala Byij (Alanen 2004)

Uckoniemi 1776–1805. Mikkeli. Nykyisin Ukonniemi, Yövesi. (Harju toim. 2011)

Nykyisen Uukuniemen nimen kirjoitusasuja:
Ugkoniemi 1666 (Sanson) 
Ugoniemi 1747 (Von  Rosen)
UGONJEMI Ka [Kyrka] 1790 (Harju & Lappalainen toim. 2010) 
Ugoniemi 1799 (Hällström 1799)
Uguniemi 1694 (Charta öfver Carelen)
Ugunjemi 1788 (Geografinen kartta)
Uguniemi 1832 (Von Knorring)

Ukonniemi l. Tšiprinka, niemi ja kylä, Vienan Karjala (NA) 
Ukkoinniemi Vienan Karjala, Pistojärvi (NA)
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kylä Ukonniemessä. (t) Ivashko Filipov, jousi.”; ”Tässäkin perevaarassa on tyhjiä kyliä: 

Kylä Ukonniemessä on tyhjä. Pentsovon kylä Ukonniemessä on tyhjä. Kylä Sonkajassa 

on tyhjä. Dorohovon kylä Ukonniemessä on tyhjä.” (Ronimus 1906: 157–158.) Ugu-

muotoinen alkuosa esiintyy asiakirjamerkinnöissä 1600-luvun lopulta alkaen.

Ukonniemi-nimisiä kyliä on Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa sekä Kangasniemellä 

Etelä-Savossa. Polvijärven Ukonniemi sijaitsee alueella, jossa topografia on voimakkaasti 

muuttunut Höytiäisen laskun myötä 1800-luvun puolivälissä (Kejonen 2007: 104–105).

Kangasniemen Ukonniemi-niminen kylä on tunnettu 1790: Uckonnjemi by (Harju & Lap-

palainen toim. 2010). Sijainti on keskeinen Kyyveden ja Puulaveden välisellä reitillä. 

Ukonniemi-nimisiä taloja on useita, ja näistä esimerkiksi Joensuussa sijaitseva Ukonniemi

esiintyy sekä kantatalon että Pyhäselkään pistävän niemen nimenä.

Äänekoskella Keiteleellä 1790 karttanimenä esiintyy uckon niemi, Ukonniemi. Ny-

kyisin paikalla tunnetaan myös Ukonvuori, Ukonselkä ja muita ukko-elementin sisältäviä 

nimiä, mutta vanha kartta ei näitä nimiä mainitse (Karttapaikka; NA; Harju & Lappalai-

nen toim. 2010).

Ukonniemien nimiin liittyvä perimätieto on melko niukkaa. Aineistoon sisältyy joita-

kin arveluja nimen mahdollisesta mytologisesta alkuperästä sekä joitakin ukkoseen liitty-

viä selityksiä. Muutama tarkalta vaikuttava tieto on siitä, että Ukonniemen nimi pohjau-

tuisi isoisään. Kuusjärvellä Ukonniemi ”on saanut nimensä informantin isoisän mukaan, 

jota sanottiin ukoksi” (NA 1980). Harmillista kyllä, tämäkään perimätieto ei kerro, miten 

isoisän olemassaolo oli vaikuttanut nimen syntyyn. Lemillä sijaitsevasta Ukonniemestä

on kerrottu: ”Niemi Saimaan Uskinlahdessa, saanut nimensä erään isoisän mukaan, joka 

oli mahtava mies (miehen heinälato oli niemellä)” (NA 1978). Myös Enonkoskella ja 

Johanneksessa on arveltu Ukonniemen nimen johtuvan vanhasta ukosta. Käkisalmella 

Ukonniemellä on ollut mökki, jossa on ”asunut ruotusotamies, rauniot olivat vielä jäl-

jellä” (NA 1961).

Ristiinassa Ukonniemi on Saimaaseen pistävä niemeke, johon liittyy nimilipun mu-

kaan ”hyvin hämärtynyt tarina” kuolleesta miehestä (NA 1969). Saarijärvellä Ukonniemi

on ”suurehko niemi Salonsaaren pohjoisrannalla”. Lisäksi on kerrottu, että ”Ukonniemen 

kärjessä on suuri, yli 2 m korkea kivi, joka kallistuu koko ajan”. Tähän Ukonkiveen liittyy 

tarina: ”Eräs Matti-niminen isäntä oli myrskyssä hukkunut Pyhäselkään. Hänen ruu-

miinsa löytyi Ukonkiven vierestä mutta vasta sen jälkeen, kun hän oli unessa näyttäytynyt 
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rengilleen. Hän oli pyytänyt, että hänet haettaisiin pois kiven vierestä, missä hänellä oli 

paha olla, kun tuuli häntä loukutteli.” (NA 1972.) Suomussalmen Ukonniemi on ”iso 

niemi Piispajärvessä”, josta kerrotaan: ”Ukonniemessä on aarre, siitä on noussut juhan-

nusöinä tummanharmaa savu.” (NA 1959.)

Petäjävedellä ei ole Ukonniemeä, vaan Kukonniemi, joka pistää Ala-Kintausjärveen 

(NA 1959). Petäjäveden seurakunta 1728–1928 -teoksessa (Joutsela 1928: 129) viitataan 

vanhoihin perimätietoihin ja muistiinpanoihin, joiden mukaan Kukonniemellä olisi ollut 

ukonvakka: ”Sinne vietiin uhritoimitusta varten haltijoille – ukolle – viljaa y.m. lahjoja 

vuodentulon menestymiseksi.” Paikka oli käsitetty ”ukkoylijumalan lempipaikaksi” sen 

viljavuuden ja hallattomuuden vuoksi: ”Pohjoinen viima ajaa selältä nousevan sumun 

maalle estäen siten kylmän tuhon.” Kukonniemi-nimi olisi uskomusten merkityksen väis-

tyttyä syntynyt leikillinen muunnos alkuperäisestä Ukonniemi-nimestä. (Joutsela 1928: 

129.)

Padasjoen Virmailassa sijaitsevan Päijänteeseen pistävän Ukonniemen on kerrottu 

saaneen nimensä ”ukon pään näköisestä kivestä” (NA 1965). Ukkoniemi Kangasniemellä 

sijaitsee Puulavedellä Rämiäisen saaressa. Keruutiedon mukaan ”niemessä on ’kivistä 

kyhättynä mahtava ukonkuva’”, ja lisäksi mainitaan, että ”kuvan tarkempi laatu ei selvin-

nyt”. (NA 1983.) Suomenniemellä Ukonniemessä on ”kaksi kookasta kiveä eli ukonkivet”

(NA 1996).

Ukonniemiin liittyy perimätietoa, joka yhdistää niitä Ukonvuoriin. Ukkosesta luon-

nonvoimana on muutamia mainintoja. Nilsiässä on useampia Ukonniemiä, mutta yhteen 

(Poroinjärvi) liittyy maininta, jonka mukaan niemi on hyvin kallioinen, ja lisäksi ”väite-

tään että ukkonen on halkaissut niemeltä monta kalliolohkaretta” (NA 1955). Samanta-

painen selitys on liitetty Vehmersalmella sijaitsevaan Ukonvuoreen, joka muutenkin omi-

naisuuksiltaan on paitsi kohouma, myös niemi, joka pistää jyrkkänä Suvasveteen. Kola-

rissa Ukonniemeen on liitetty tieto: ”Siin on joskus ukkonen käyny” (NA 1967).

Jyrkistä Ukonniemistä on useita tietoja. Heinolan maalaiskunnassa Ukonniemi on 

niemi, ”jolla on Ukonvuori-niminen mäki” (NA 1975). Ähtärin Ukonniemeä on kuvattu: 

”Niemen muodostaa korkea Ukonvuori” (NA 1997). Kurkijoella Ukonniemi on ollut eri-

tyisen jylhä paikka: ”Ristiniemen vieressä oleva niemi Laatokassa. Asumatonta jylhää 

metsämaata, jota käytettiin laitumena. Lapset eivät menneet sinne mielellään paimeneen, 
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se oli pelottavaa seutua. Kartassa Ukkoniemi, ei käytössä.” (NA 1959.) Muolaan Ukon-

niemeä on kuvattu: ”Taaperniemen vanhimman osan asumaniemi, kivikkoinen voimak-

kaasti veteen työntyvä niemen kärki Muolaajärvessä” (NA 1963).

Rinnakkaisnimisyydestä on vain yksi tieto: Juvalla Ukonniemen rinnakkaisnimeksi on 

mainittu Kaukaanniemi (NA 1995).

Kaskeamiseen nimiä on yhdistetty Heinävedellä ja Jaalassa. Heinävedellä on kerrottu, 

että Ukonniemi ”on ollut ennen kokonaan kaskimaata” (NA 1995). Jaalassa Ukonniemi

on kuvattu metsää kasvavaksi niemeksi Ruhmaan etelärannalla, ja lisäksi on mainittu, että 

”siin ol vanhoi kaskmaita vai onko se sit palveltu jotaa” (NA 1958). Mäntyharjusta on 

kirjattu, että Ukonniemi-nimellä voi olla yhteyttä Ukko-jumalaan (NA 1967), mutta ar-

velu voi pohjautua paremminkin opittuun tietoon kuin säilyneeseen perimätietoon.

Joissakin Ukonniemi-nimissä voi näkyä ukko-sanan ’paalua’ tai ’tolppaa’ tarkoittava 

merkitys. Esimerkiksi Leppävirroilla Ukonniemi on kuvattu niemeksi, jossa on tehty ”uk-

koja”, ja ukko-sana selitetään ”järven pohjaan pystytettäväksi tolpaksi, jota käytetään 

apuna tukin uitossa” (NA 1979). Saarijärvellä Ukonniemen nimeä on selitetty: ”Ennen 

tukkeja uitettaessa tukkilaiset kiinnittivät lauttansa niemessä oleviin paaluihin, ns. ukko-

paaluihin” (NA 1976). 

Virolahdella Ukonniemi sijaitsee Ilmarin saaressa (Nimiarkistossa tiedot Ilmari-nimi-

lipussa). Ukonniemi oli saaren eteläinen kärki. Saaren keskiosassa kalliolla oli ”ikimuis-

toinen Ilmarin raudansulatusuuni”, saaren eteläosassa näkyi outoja kuoppia ja kaivannon 

jätteitä. Ilmarissa oli myös kivilouhos (”ehkä Pietarin perustamisen aikaisia jäännöksiä”). 

Keruutiedon mukaan lähellä rantaa saaren lounaisosassa oli vielä ”matalia kivikumpuja, 

jotka olivat hiekalle rakennettuja, karrelle palaneita kivilatomuksia”. (NA 1965.) Toisessa 

nimitiedossa kerrotaan Ukonniemen olevan pitkä kallioniemi Ilmari-nimisen saaren ete-

lärannalla (NA 1965 ja 1961). Ilmari-saarelle ei Nimiarkiston kokoelmissa ole paikan-

nusta, eikä se myöskään esiinny karttanimenä. Oletettavasti kyseessä on Muinaisjäännös-

rekisteristä löytyvä Virolahdella sijaitseva Ukkosaaren louhos, työ- ja valmistuspaikaksi 

määritelty historiallinen raaka-aineen hankintapaikka (Muinaisjäännösrekisteri

1000010965). Kyseessä on Virojoen edustalla sijaitsevan Ukkosaaren niemi, josta kiveä 

on etupäässä louhittu. Kiveä on otettu myös suurista irtokivistä. Ukkosaari, joka nykyisin 

on niemi, esiintyy nykyisinkin karttanimenä. 
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Kuusamossa on useita Ukonniemiä. Näistä yksi on Nissinvaaralla Pikku-Nissinjärven 

ja Nissinjärven välissä sijaitseva korkea harju, josta on kerrottu, että ”harjun laella [on] 

vieläkin näkyvissä vanhojen lappalaisasumusten jäljiltä nokisia kiviä, samaten viime so-

dan ajalta 4–5 korsunpohjaa”. Harjulla on ollut myös tervahauta ja nykyisin harjun laella 

on pelto. (NA 1967.) Oletettavasti samaan kohteeseen on liitetty tieto: ”Ukonniemellä 

asunut yksi lappalainen” (NA 1977).

Kannonkoskella Ukonniemestä on kerrottu: ”Niemessä ollut vanhat kodan rauniot 

(raunioita pidettiin hyvin vanhoina)” (NA 1969). Pihtiputaalla Ukonniemi on Kolima-jär-

veen pistävä hiekkaniemi, josta ”on löydetty kivikautisen asutuksen merkkejä” (NA 

1967). Tiedolla on viitattu mahdollisesti Muinaisjäännösrekisteriin Lähdeaho-nimellä 

kirjattuun kohteeseen. Paikalta on löytynyt kivitaltta, kivikirves ja mahdollisesti kolmas-

kin kiviesine, taltta. (Muinaisjäännösrekisteri 601010001.)

Imatralla Saimaan rannalla lähekkäin sijaitsee kaksi Ukonniemen nimellä tunnettua 

paikkaa. Toisessa sijaitsee Imatran kylpylä, ja toinen on tästä hiukan etelään sijaitseva 

jyrkähkö rannankohta; jälkimmäisen yhteydessä on myös Saimaasta kuroutunut pieni 

lampi. Ensinnä mainittu Ukonniemi on korkea harjuniemi, ei erityisen kivikkoinen tai 

louhikkoinen, mutta yksittäisiä siirtolohkareita on  näkyvissä (kuva 3). Niemellä sijait-

sevan Imatran kylpylän ympäristössä on voimakasta vapaa-ajan rakentamista. Ukonnie-

meä ympäröivällä alueella jääkauden merkkejä löytyy maastosta esimerkiksi suppakuop-

pina. Ukonniemen kupeessa on myös vesistöstä kuroutunut pieni lampi, jota reunustaa 

korkea harjurinne. (Kenttäretki Ukonniemen maastossa 2017.)

Tella on kartoittanut imatralaisten nykyisiä käsityksiä nimen (tai nimien) alkuperästä

(2016). Vastauksissa tulee hyvin esiin ukko-elementin monimerkityksisyys: Ukonniemen

nimeen liitetään arveluja, joita Ukko-nimistön nimeämisperusteina on myös tutkimuskir-

jallisuudessa esitetty: ukko-elementti voisi viitata niemen kokoon tai Ukko-nimiseen 

maanomistajaan. Paikkaa pidettiin korkeuseroineen otollisena ukkoselle sekä arveltiin, 

että paikalta näkyy ukkonen hyvin. Lisäksi oli yhdistetty paikannimen ukko-elementti 

alueelta tehtyihin kivikautisiin muinaisjäännöslöytöihin, ja arveltu, että Ukko-nimet ovat 

vanhoja, kuvaavat ”ensimmäisiä” asuinpaikkoja, eränkäyntialueita. Tella päätyi pitämään 

ukkosta todennäköisimpänä nimeämisperusteena myös paikkojen topografian perus-

teella. Molemmilla niemillä on korkeaa kalliota, johon salama on voinut iskeä. (Tella 

2016: 39–40.)
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3.6.2. Ukonsaari ja muita veteen rajautuvien paikkojen nimiä 

Kartta 18: Ukonsaari, Ukkosaari.
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus.
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos.
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Ukonsaaria on Ukonniemien tapaan Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja 

Pohjois-Karjalassa. Levikki ulottuu Karjalankannakselle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Laa-

tokan saaria ovat Ukonsaari Jaakkimassa (NA 1968) sekä Magnus ducatus Finlandia-

essa 1662 mainittu Vkon Sari, Olontsan eli Aunuksen edustalla sijaitseva saari. Levikki 

muistuttaa esimerkiksi Ukonlahtien levikkiä, mutta on suppeampi Pohjois-Pohjanmaan 

osalta. 

Paikkatyyppiin saari kuuluvista ukko-elementin sisältävistä nimistä yleisin on Ukon-

saari, 60 esiintymää. Lisäksi Ukkosaaria on 18, Ukonsaaret-nimisiä paikkoja 3 ja Ukko-

saaret-nimisiä paikkoja yksi. Ukonluotoja on 9, Ukkoluotoja 5 ja Ukonluodot-nimestä on 

kaksi esiintymää. Lisäksi on yksi Ukkokivi-niminen vesikivi, yksi Ukonkari ja yksi Ukon-

maa-niminen saari. Saarten niminä esiintyvät myös Ukkoarkku (1), Ukkovuori (1) ja 

Ukonkallio (2). MA-partisiipilla muodostettuja saarten nimiä ovat Ukonpolttama (2),

Ukonpolttamo, Ukonrepimäsaari ja Ukonkuolema. Saarten nimenä esiintyy yksinkertai-

sesti Ukko (kaksi esiintymää), sekä eräissä tapauksissa nimeen Ukko on lisätty ominai-

suutta tai sijaintia kuvaava määrite: Etelä-Ukko, Itä-Ukko, Keski-Ukko, Länsi-Ukko, 

Musta-Ukko, Palo-Ukko, Pohjois-Ukko. Saarten nimissä esiintyy myös nimityyppi 

Ukko+erisnimi: Ukko-Kaarlo, Ukko-Kaaso, Ukko-Lokki, Ukko-Lyntti, Ukko-Matti (2),

Ukko-Nuiju. Ukkosen-alkuisia nimiä on muutamia: Ukkosenkari ja Ukkosensaari (2). Li-

säksi on muutamia esiintymiä paikkatyypeissä matalikko ja vesikivi. Matalikkojen nimiä 

Asiakirjanimiä sekä nimipoimintoja arkistoista ja kirjallisuudesta:

Vkon Sari, Magnus ducatus Finlandiae 1662
vkon sari 1562–1563 Sämingh, Rokonemi bij (Alanen 2008)
Vkon sari 1562–1563Sämingh, Lindusalo bij (Alanen 2008)
Wkon Saarj 1620 RandaSalmij Sochn, Rand Salm fierdungh, Randa Salm Ladegårdh 
(Alanen 2004)
Uckon Sari 1776–1805, Mikkeli, nykyisen Piskoilansaaren länsipuolella (Harju 2011 
toim.)
Ucko Luoto 1776–1805, Mikkeli, Yövesi, nykyisen Laurinsaaren eteläpäässä oleva ni-
metön luoto  (Harju 2011 toim.)

Ukonsaari Vienan Karjala, Kontokki (NA)
Ukonsaari Vienan Karjala, Kiestinki (NA)
Ukonsaaret l. ukonsuared, ven. Ostrova Dedovy Aunus, Rajakontu (NA)
Ukonsaari l. Ukkosensaari (Ukon l. Ukkoženšoori i. ukonšoari, ven. Ostrov Ukon-šari)
Aunus, Paatene (NA)
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ovat Ukonkari, Ukonkivet, Ukonluoto ja Ukko-Kovalaisen luoto, ja vesikivien nimenä

Ukonkivi esiintyy kaksi kertaa.

Ukolle nimetyistä uhripaikoista ovat olleet tunnetuimpia kaksi Inarissa sijaitsevaa 

Ukko-nimistä saarta. Kultti- ja tarinapaikkana sekä historiallisen ajan seitana on tunnettu

Inarijärven kalliosaari Ukko, jonka suomenkielisinä rinnakkaisniminä tunnetaan Ukon-

saari ja Ukonkivi (harvoin). Inarinsaameksi nimi esiintyy muodoissa Äijih ~ Äijihsuálui

~ harvoin Äijihkeđgi ja pohjoissaameksi Ádjásuolu. (SPK s.v. Ukko; Muinaisjäännösre-

kisteri 148010053.) Inarijärven toinen Ukko ~ Äijih -niminen saari on suurehko saari 

Ukonjärven (Äijihjävri) ja Inarijärven välissä. Ukonjärven pohjoispuolella on lähes pal-

jaslakinen vaara Akku ~ Ákku (Mattus 2010: 250; SPK s.v. Ukko). Molemmat edellämai-

nitut nimet ”pohjautuvat inarinsaamen sanaan äijih, jonka merkitys on ’ukko, äijä’, eri-

tyisesti mytologisen pääjumalan nimenä” (SPK s.v. Ukko).

Ensin mainittua kohdetta, Inarin kirkonkylän lähellä olevaa Ukkoa, kuvataan Museo-

viraston Muinaisjäännösrekisterissä ”korkeaharjaiseksi noin 260 m pitkäksi, 80 m leve-

äksi ja 30 metriä korkeaksi kalliosaareksi” (Muinaisjäännösrekisteri 148010053). Nimi-

rypääseen kuuluvat Ukonselkä ~ Äijihjorŋâ, Pikku-Ukko, Palo-Ukko ~ Puállâm-Äijih ja

Ukonkarit (Mattus 2010: 250). Tältä Ukonsaarelta on tehty luulöytöjä, jotka on ajoitettu 

keskiajalle ja uudelle ajalle. Saarelta löydetty hopeakoru on ajoitettu 1200-luvulle, ja on 

todettu, että ”tuolle ajalle ajoittuu Lapissa myös suuri määrä asuinpaikkajäännöksiä sekä 

joitakin hopea-aarteita” (Haggrén ym. 2015: 408; ks. myös Muinaisjäännösrekisteri

148010053).

”Mitä Ukkoon tulee, ovat häntä koskevat tarut ja luulot nähtävästi lappalaisilta kuul-

tuja samoin kuin ne harvat paikannimet, joissa tämä nimi esiintyy (Ukonjärvi, Ukonsaari 

l. Ukko) ovat käännöksiä lapista (Äijih). Tämänkin jumalan palvonta on hävinnyt. Tosin 

leikin vuoksi Inarilla uhrataan vieläkin Ukolle rahakolikoita myötätuulen hankki-

miseksi.” (Itkonen 1912: 33.) 

Itkosen ja Koskimiehen vuonna 1917 ilmestynyt teos Inarinlappalaista kansan-

tietoutta kertoo Ukonsaareen liittyvän tarinan. Ukko kuvataan vuoreksi keskellä Ukon-

selkää. Paikkaa ovat entisajan ihmiset pitäneet jumalanansa. Tarinassa kerrotaan vai-

mosta, joka oli menossa uhraamaan Ukolle lampaanpaistia, mutta joutui veneineen pulaan 

ja huusi avuksi epäjumalaansa (epimelis): ”Tuosta vaimon jutusta monet silloiset inari-
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laiset ryhtyivät palvomaan Ukonsaaressa Šiela nimistä epäjumalaa. Sille he olivat jo en-

nenkin uhranneet ja veivät palveeksi peurojen ja porojen sarvia ja luita, lintuja, lintujen 

munia, lampaanlihoja ja minkä mitäkin. – Nytkin vielä inarilaiset ja kaukamatkalaisetkin 

käyvät katsomassa Ukossa ja (siellä) näkyy jäännöksiä silloisista epäjumalan uhreista.” 

(Itkonen & Koskimies 1912/1978: 28–29.)

Inarijärven toisessakin Ukko-saaressa (Ukonjärven Ukko) on tehty arkeologisia kai-

vauksia. Jäänteitä löytyi peuran, lampaan, laulujoutsenen, kalasääksen, hauen ja mahdol-

lisesti vuohenkin luista. Luiden jäänteiden on tulkittu liittyvän uhraustoimintaan, ja ra-

diohiiliajoituksesta saatujen tulosten perusteella ”uhraustoiminta on alkanut 1000-luvun

puolivälissä ja jatkunut 1400-luvun ensimmäisille vuosikymmenille”. (Muinaisjäännös-

rekisteri 148010146; Ojanlatva & Harlin 2007.) Kolmantena Inarijärven saarena, joka 

liitetään Ukon palvontaan, tunnetaan Kaamassaaren pohjoispuolella sijaitseva Ukonsaari,

inarinsaameksi Äijihsuálui. Tämäkin kohde on liitetty Ukon palvontaan ja lisäksi maini-

taan, että saaren ”vieressä on erillinen seitakivi”, Äijihkeđgi. (SPK s.v. Ukko.)

Tässä tutkimuksessa on viitattu arkeologisiin tutkimustuloksiin, koska luulöydöt vah-

vistavat, että Inarijärven Ukonsaarilla on tapahtunut rituaalista toimintaa, joka inarinsaa-

melaisen Äijih-nimenosan kautta liittyy mytologisen pääjumalan palvontaan. Paikkojen 

suomenkieliset Ukko-nimet on selitetty inarinsaamenkielisten nimien käännöksiksi. 

Ukonsaarten levikissä ne erottuvat myös sijainniltaan muusta Ukonsaari-nimistöstä. 

Ukonsaari-nimistöä ei siis kokonaisuudessaan voi tulkita näiden kohteiden perusteella 

mytologiseksi tai Ukon palvontaan yhdistyväksi. Perimätietoa uhrauksista tai vastaavia 

tutkimuksia ei liity muihin Ukonsaariin kuin Inarissa sijaitseviin. Ukko-paikkoja ei ole 

varsinaisesti muualla Suomessa tutkittu seitapaikkoina; paikkojen rituaalisesta käytöstä 

on säilynyt joitakin perimätietoja, mutta tiedot ovat niukkoja. 

Päijänteen tuntumassa sijaitseviin harvoihin Ukko-paikkoihin kuuluu Ukonsaari Kuh-

moisten Ala-Karkjärvessä. Kuhmoisten historiassa Ukonsaari mainitaan pakanallisiin us-

komuksiin viittaavien nimien yhteydessä. Lisätietona mainitaan, että eräässä rajatuomi-

ossa saaresta on käytetty nimeä Hiijärvensaari. (Suvanto 1965: 85.) Asiakirjamerkin-

nässä esiintyvä nimenosa *Hiijärvi vaikuttaa lyhentyneeltä ja hämärtyneeltä muodolta 

*Hiidenjärvi-nimestä. Muinaisjäännösrekisterissä tätä Ukonsaarta kuvaillaan kalli-

oiseksi, mutta rannoilta lehtomaiseksi saareksi. Saaressa on kalliopohjalla 8 röykkiötä, 
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jotka ovat ”läpimitaltaan 1,5–5 m ja suurinta röykkiötä lukuun ottamatta soikeita”. Ra-

portissa on todettu, että pienimmät röykkiöt vaikuttavat viljelyröykkiöiltä, vaikka saari 

on pieni ja kallioinen. Kohdetta ei ole tulkittu uhripaikaksi tai haudaksi. (Muinaisjään-

nösrekisteri 291010025.) 

Pakanuudenaikaiseksi Ukonsaaren nimeä on arveltu Sotkamossa (NA 1982). Ukon-

saaren nimi Juvalla (Salajärvi) on selitetty: ”Usseemmat ovat sanonneit sitä ukonsu-

areks”, koska saarella kasvaa synkkiä kuusia (NA 1981). Lipusta ei käy ilmi, mikä yhteys 

kuusilla olisi Ukonsaari-nimeen. Kokoontumispaikkana on tunnettu Ukonsaari Ilomant-

sissa Kuolisjärven keskellä. Tässä saaressa poltettiin juhannuksena kokkoa ja tanssittiin 

(NA 1967). Luumäen Ukonsaari sijaitsee Elkiänjärvessä, ja siitä on kerrottu, että ”siel 

ukot kävivät ryyppäämäs” (NA 1972). Hiitolan Kylänlahdessa rannan edustalla olevaan 

Ukonsaareen liittyy tarina aarteesta. Tarinan mukaan saaressa on aarre maahan kaivet-

tuna: ”Jos ajaa 400 m leveän salmen yli yksiöisellä varsalla kaksiöistä jäätä pitkin, voi 

saada aarteen haltuunsa” (NA 1959). Suojärvellä on kerrottu, että ukkonen on tappanut 

miehen Ukonsaaressa (NA 1968). Sotkamossa on kerrottu, että paikalla on joskus tapettu 

mies ja haudattu sinne (NA 1980). Savonrannalla taas kerrotaan erään ruotsalaisen up-

seerin saaneen surmansa Ukonsaaressa Monninselällä Suomen sodan aikana (NA 1968). 

Ukko-nimisiä asukkaita on ollut joissakin saarissa. Esimerkiksi Karstulassa Ukon-

saari on kuulunut tilalle, jossa on ollut Ukko-niminen omistaja (NA 1978). Kangasnie-

mellä Ukonsaaren on omistanut Ukko-Hokkaseksi kutsuttu henkilö. Tämä Ukonsaari on 

”niemi, joka on ollut ennen saari” (NA 1978). Karttulassa Ukonsaaressa on asunut ennen 

Ukko Kukkonen (NA 1959). Sotkamossa Ukonsaari on pieni niemeke, oikeastaan ”saari”, 

joka nousee ja laskee veden mukana, ja lisäksi mainitaan, että isännällä on kalasauna nie-

mekkeessä (NA 1984). Haukivuorella on kerrottu Ukonsaaresta, että ”jokkii ukko” oli 

tehnyt saareen kivimajan, saunaa muistuttavan, jossa oli asunut sota-aikana (NA 1977).

Asukkaasta on kerrottu myös esimerkiksi Kontiolahden Höytiäisen Ukonsaareen liitty-

vässä nimitiedossa (NA 1976). Karttulassa sijaitsevassa Ukonsaaressa on ollut ”aikai-

semmin” mökki, ”joka on palanut kauan sitten” (NA 1969). Ilomantsissa Ukonsaaresta 

on kerrottu: ”Aina oli joku ukko lautanvahtina” (NA 1959).
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3.7. Kaskiviljely ja paikannimet 

Edellä esitetyistä levikkikartoista käy ilmi, että ukko-elementin sisältävät nimityypit ovat 

levikiltään itäisiä. Saarikivi (2004) on esittänyt yhteenvedon Karjalan paikannimistön tut-

kimushistoriasta. Saarikiven mukaan ”etymologisesti tutkittavissa olevan nimistön histo-

riallisesti varhaisimman kerroksen muodostaa saamelaisperäinen paikannimistö”. Itäme-

rensuomalaiset nimistökerrostumat seuraavat saamelaista, mutta ”itämerensuomalaisten 

kielten läheisyys kuitenkin vaikeuttaa eri nimistökerrostumien tunnistamista ja erotta-

mista toisistaan” (Saarikivi 2004: 216). Tutkimuksessa on yhdistetty lukuisia paikanni-

mityyppejä karjalaisasutukseen, ja karjalaisia nimityyppejä esiintyy Suomessa ”ydin-

Karjalasta luoteeseen Pohjanlahteen ja Lappiin asti ulottuvalla vyöhykkeellä” (Saarikivi 

2004: 217).

Ukko-nimistöstä tallennetussa perimätiedossa on lukuisia viittauksia kaskiviljelyyn,

jota ”pidetään varhaisimpana Suomessa harjoitettuna viljelysmuotona” (Haggrén ym.

2015: 410–411). Koko maassa tunnettiin lehti- ja sekametsäkaski, mutta havumetsäkas-

ken leviäminen on yhdistetty erityisesti savolaisen uudisasutuksen leviämiseen (Talve 

1979: 51). Yksi kaskeamisen sivumuoto oli kytöviljelyn nimellä tunnettu suoviljely, jossa 

poltettiin kasvillisuuden lisäksi myös päällimmäinen maakerros, turve ja multa (Talve 

1979: 53). Kaski raivattiin usein kivikkoiseen maahan, ja ”kiviä kasattiin kaskiraunioiksi 

kutsutuiksi röykkiöiksi ja valleiksi kasken reunoille” (Haggrén ym. 2015: 411). Itä- ja

Pohjois-Suomessa kaskeaminen ”säilyi merkittävänä elinkeinona 1800-luvulle saakka”

(Haggrén ym. 2015: 411).

Siitepölyanalyysien mukaan havumetsien kaskiviljely eli huuhtaviljely yhdistyy kar-

jalaiselta kulttuurialueelta Kaakkois-Suomesta lähteneeseen kulttuurivaikutukseen, joka

on ajoitettu 1000–1300-luvuille (Alenius ym. 2013: 2). Siitepölytutkimuksissa on todettu 

merkkejä lehtimetsien kaskeamisesta noin vuodesta 600 eteenpäin, ja 900-luvulle ajoit-

tuvat havumetsien kaskeamiseen liittyvät tulokset viittaavat jo vakiintuneempaan maata-

louteen perustuvaan elämäntapaan ja asutukseen (Alenius ym. 2013: 1). Tutkimuksissa 

on voitu todeta viljelyn voimistuneen viikinki- ja ristiretkiajalla noin 1000–1250 jKr. Li-

säksi ”nykyisen Savon sekä Pohjois-Karjalan alueella on viljelyä harjoitettu paikoin kes-

kirautakaudella (600–800 jKr.) ja viikinkiajalla (800–1150 jKr.)”. Maanviljely oli useilla 

alueilla vakiintunutta 1200-luvulle tultaessa. (Alenius 2004: 289.)
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Siitepölytutkimukset ovat muuttaneet näkemyksiä maanviljelyksen omaksumisesta 

Kaakkois-Suomessa. Jaalan Huhdasjärvellä varhaisimmat merkit maanviljelyksestä ajoit-

tuivat varhaiseen neoliittiseen kauteen, 5260–4260 B.C. (Alenius ym. 2013: 1). On to-

dettu, että siitepölyanalyysin avulla saadut tulokset haastavat perinteisiä käsityksiä Suo-

men maankäytön historiasta. (Alenius ym. 2013: 17.)

Ukko-elementin sisältävän nimistön yhdistää kaskikulttuuriin paitsi nimistä tallen-

nettu perimätieto myös aineistossa esiintyvä kielellinen aines, kuten kaskimaihin viittaava

perusosa aho sekä mahdollisesti myös Ukonpalo-, Ukonpoltto- ja Ukonpolttama-nimet. 
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Kartta 19. Ukonmurto, Ukonaho. 
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus.  
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus. 
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos. 
Litorinameren yläpuolinen alue ja vedenkoskematon alue: Muinaisrantojen havainnot -aineisto, 
GTK. 
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Vertailu GTK:n Muinaisrantojen havainnot -aineistoon (kartta 19) näyttäisi vahvistavan 

sen, että suurin osa Ukonaho- ja Ukonmurto-nimistöstä sijoittuu vedenkoskemattomalle 

alueelle. Levikin rajautumisen sekä paikannimen perusosan merkityksellä ’(entinen) kas-

kimaa’ nimityypit Ukonaho sekä Ukonmurto on mahdollista yhdistää savolaisen uudis-

asutuksen leviämiseen, joka ajoittuu 1500–1600-luvuille. Tulkinta saa tukea asiakirja-

nimistöstä (Alanen 2004, 2008). Nimityyppien Ukonlampi ja Ukonniemi tulkinta on vai-

keampi kysymys. Ukonlampi-nimityyppi sijoittuu supra-akvaattisille alueille, mikä tun-

tuu viittaavan samankaltaisuuteen Ukonahoja ja -murtoja nimenneen yhteisön kanssa, 

mutta nimistön Karjalaan ulottuva levikki taas eroaa edellisestä eikä Ukonlampi- ja Ukon-

niemi-nimityyppejä voi tulkita pääasiallisesti savolaislähtöisiksi.

Ukko-elementin sisältävää nimistöä on niukasti Päijänteen ympäristössä. Nimistöä 

kuitenkin esiintyy muuten Kymijoen vesistössä sekä Päijänteen pohjois- että eteläpuolella

ja Vuoksen vesistössä Saimaan ja muiden Itä-Suomen reittivesien eri osissa. Kymijoen 

alajuoksulla on Ukonvuoria, mutta esimerkiksi Kymissä Ukonvuori- ja Ukkovuori-nimet 

vaihtelevat niitä vanhempana pidetyn Äijänvuoren nimen kanssa.

3.8. Nimeämisperusteiden pohdintaa 

Aikaisemmassa tutkimuksessa esiin nousseet ukko-elementin sisältäviin nimiin liittyvät 

nimeämisperusteet on esitelty tarkemmin alaluvussa 2.4., ja ne ovat siis paikan omistus, 

käyttö ja hyödyntäminen; ukkonen luonnonilmiönä; tarkoitteen suuri koko; ukko ’vedessä 

oleva kiinnityspaalu’ ja mytologinen nimeämisperuste.

Aineiston tarkastelun jälkeen näistä nousivat selvästi esiin ukkonen luonnonilmiönä 

sekä jonkin verran myös mytologinen nimeämisperuste. Myös paikan käyttöön ja omis-

tukseen liittyviä nimenselityksiä nousi runsaasti esiin, ja niiden perusteella tehtävissä 

oleva selkein tulkinta on se, että omistukseen tai paikan käyttöön liittyvä perimätieto ei 

useimmiten perustu kertojan omaan kokemukseen tai tietoon, vaan nimiaines ja nimeä 

selittävä tieto on tätä vanhempaa. Saman voi todeta myös ukkoseen luonnonilmiönä liit-

tyvistä selityksistä. Esitän nimeämisperusteiden yhteenvedon seuraavissa alaluvuissa 

(3.8.1.–3.8.6).
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3.8.1. Mytologinen nimeämisperuste 

Erityisesti mielenkiinnon kohteena on kysymys, näyttäytyvätkö Ukko-paikat kansanpe-

rinteen tai muun saatavilla olevan taustatiedon perusteella laajemminkin mytologisina 

kohteina. Tutkimuksen kannalta vähintään yhtä olennaista olisi selvittää, mitkä ovat ne 

keinot, joilla paikannimen mytologisuutta (tai itse paikan mytologista ulottuvuutta) voi-

daan selvittää. Se, liittyykö paikkaan muinaisiin uskomuksiin yhdistettävissä olevaa ritu-

aalista toimintaa, on joissakin tapauksissa selvitettävissä, mutta usein luultavimmin ei. 

Mallat (2007: 26) kiinnitti huomiota siihen, että mytologisen nimen käsitettä ei ollut 

aikaisemmin määritelty tutkimuskirjallisuudessa. Mallat piti mytologisen nimen edelly-

tyksenä sitä, että ”nimi jotenkin viittaa nimenantajayhteisön sosiaalisiin ja toimeentulon 

kannalta tärkeisiin arvoihin ja niihin liittyviin käyttäytymissääntöihin ja -normeihin”. Li-

säksi ”näihin nimiin ja niiden tarkoittamiin paikkoihin kiinnittyy usein myös tarinoita 

yliluonnollisista olennoista”. Mytologiset nimet eivät ole yksiselitteisesti määriteltävissä 

esimerkiksi määriteosan (nykykielessä ilmenevän) mytologisen merkityksen perusteella. 

Nimenantajayhteisössä on jollakin ilmaisulla saattanut olla mytologinen merkitys, vaikka 

nykykielessä näin ei olisikaan. Toisaalta kaikki ne nimet, jotka sisältävät mytologiseksi 

käsitettävän elementin (esimerkiksi hiisi), eivät välttämättä ole primaaristi mytologiselta 

pohjalta syntyneitä, vaan osa nimistä on mallinimeämisen tuloksia. (Mallat 2007: 31.)

Aikaisemmassa tutkimuksessa on huomattu mytologisten nimien usein liittyvän jyrk-

kiin ja kivisiin maankohoumiin sekä veden äärellä sijaitseviin paikkoihin (Mallat: 2007: 

19–20; Koski 1967: 196–204). Ukko-nimistössä esiintyy tämäntyyppisiä paikkoja, mutta 

yksinomaan topografisin perustein ei nimiä voi kuitenkaan pitää mytologisina. 

On joitakin nimitietoja, joissa Ukko-paikka on suoraan määritelty ”uhripaikaksi”.

Puumalan Hurissalossa sijaitseva Ukonvuori oli keruutiedossa määritelty ”ikivanhaksi 

uhripaikaksi”, mutta mitään tarkentavia tietoja ei esitetty. Viittaus ”pakanuudenaikaiseen

Ukko-ylijumalaan” on liitetty esimerkiksi Sumiaisten Ukonvuoreen; keruutiedossa oli 

mainittu tarkemmaksi uhripaikaksi Ukonkalliot. Parikkalassa Ukonmäellä oli kerrottu, 

että mäellä sijaitsevaa (tai sijainnutta) honkaa oli palvottu pakanuuden aikakaudella. Äy-

räpään Ukonmäellä oli tarinan mukaan ollut uhrilehto. Padasjoella sijaitsevan Ukonmu-
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run tarkoitetta on kuvailtu uhripaikaksi ja vanhaksi haudaksi. Palvontapaikaksi oli epäil-

len mainittu myös Tervon Ukonmäki, ja ”vanhojen pyhäksi paikaksi” oli tiedetty Ukon-

vuoreksi kutsuttu Hankamäen laki Hankasalmella. 

Virroilla sijaitsevaan Ukonvuoreen liittynyt tieto, jonka mukaan vuorelle on keväällä 

uhrattu ensimmäinen kalansaalis, tuntuu yksinkertaisuudessaan sisältävän tarkimman 

viittauksen menneeseen ja Ukonvuoriin mahdollisesti liittyneeseen rituaaliseen toimin-

taan. Ukonvuorista suuri osa sijaitsee vesistöjen läheisyydessä, mikä huomioon ottaen 

juuri kalansaaliin uhraaminen näissä paikoissa tuntuu odotuksenmukaiselta.

Mytologinen nimeämisperuste vaikuttaa tulevan esiin joissakin nimeämisselityksissä, 

joissa nimettyyn paikkaan liittyy paikannimeä selittävä tarina. Ukkoseen perustuvat ni-

menselitykset ovat myös usein jossakin mielessä mytologisia. Lisäksi Ukko-paikkojen 

joukossa on useita, joita on mainittu käytetyn kokoontumiseen tai näköalapaikkoina. Tä-

män piirteen yhteys mahdolliseen (sakraaliseen) rituaaliseen toimintaan ei käy tarkemmin 

ilmi, mutta se vahvistaa kuvaa Ukko-paikoista maisemadominantteina ja yhteisöllisesti 

merkittävinä kohteina.

Ukko-paikkojen joukossa on tasalakisia korkeita kohteita, jotka ovat soveltuneet ko-

koontumiseen, niillä on poltettu kokkoa tai pidetty kyläkiikkua. Tällaiseksi on mainittu 

Ukonvuori Jaakkimassa, Ukonmäki Aurassa, Ukonmäki Viipurin pitäjässä Perojoella, 

Ukonmäki Lumivaaran Kesvalahdella, Ukonmäki Vehkalahdella ja Ukonmäki Vah-

vialassa, Ukonkallio Räisälässä ja Ukonkallio Kiteellä. Lisäksi näköalapaikoiksi on mai-

nittu ainakin Ukonvuori Lemillä ja Ukonmäki Suistamolla.

Oman mytologisen piirteensä Ukko-paikkoihin tuovat myös paikkoihin liittyvät tari-

nat. Tarinoita liittyy erityisesti Ukonkiviin, mutta yksittäisiä tarinoita myös muihin paik-

koihin. Esimerkiksi Ilomantsissa oli kerrottu, että Ukonsuolla paloi tuli öisin, ja Valkjär-

vellä Ukonsuolla olevaan Ukonlähteeseen arveltiin liittyvän taikoja. Suomussalmen 

Ukonniemessä oli ennen puhuttu olevan aarteen, ja kerrottiin, että niemestä nousi juhan-

nusöinä tummanharmaa savu.

Oma ryhmänsä ovat paikalla tapahtuneet ”ukkojen” kuolemantapaukset tai tarinat 

niistä. Esimerkiksi Saarijärvellä Pyhäselkään hukkuneen isännän ruumis löytyi Ukonnie-

men kärjessä olevan Ukonkiven vierestä, mutta vasta sen jälkeen, kun renki oli unessa 

saanut tiedon asiasta.
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3.8.2. Ukkonen ’ukonilma’ 

Useat Ukko-nimisistä paikoista ovat jyrkänteisiä, jotkut myös louhikkoisia. Monet sijait-

sevat veden äärellä. Joukossa on jyrkkiä kallioita, suuria kiviä ja laajoja vaaroja. Kun

salama tunnetusti iskee korkeisiin paikkoihin, luonnolliseksi nimeämisperusteeksi tarjou-

tuu ukonilma ja sen vaikutukset maaston korkeilla kohdilla.

Ukkonen luonnonilmiönä nousee perimätiedossa esiin monin tavoin. Esimerkiksi 

Ukonmäki-nimien selitetään pohjautuvan ukkoseen merkityksessä ’luonnonvoima’ 

useissa tapauksissa. Ukonmäet ovat korkeita paikkoja, joihin salama ukonilmalla iskee, 

mutta ukkoseen on viitattu myös esimerkiksi Ukonmurtojen yhteydessä. Kiuruvedellä 

Ukonmurto on ”ukonilman kaatama metsäaukea” (NA 1956) ja Korpilahdella Ukonmurto

eli Ukonmurronmäki on ”salaman polttama paloalue, joka on jäänyt raivaamatta” (NA 

1972). Kurussa Ukonmurronmaata eli Tuulimurtoa on kuvattu ”ukkosmyrskyn 1930-lu-

vulla kaatamaksi metsäalueeksi” (NA 1993). Reisjärvellä Ukonmurronkangas on isohko 

kangas, jossa ukkonen on kaatanut metsää (NA 1969). Enonkosken Koloveden Ukonvuo-

rella tehtyjen koepistojen perusteella oli päätelty Ukonvuoren palaneen joskus lähes pal-

jaaksi (Koivisto 2006: 60).

Selityksissä perimätieto voi viitata kertojan omaan kokemukseen, mutta ei aina. Uk-

koseen liittyvä tarina voi olla ajallisesti kaukaisempaa perua, tai sitten sen lähtökohtana 

on kalliossa tai kivessä oleva jälki tai muu paikalla esiintyvä, mielenkiinnon herättänyt 

seikka. 

Nimi Ukkoshuhdanmäki (Loppi) ei liene tulkittavissa muuten kuin jotenkin ukkoseen 

liittyväksi, siis ”ukkosen tekemäksi kaskeksi”. Myös Rovaniemellä on Ukonkaski, jossa 

”ukkonen pirstoo usein puita” (NA 1969). Ukonsärkemä- ja Ukonrepimä-tyyppisten pai-

kannimien kielellinen asu viittaa siihen, että ukonilmalla on käsitetty olevan yhteys ni-

mien tarkoitteeseen. Kallioita ja kiviä särkenyt ukkonen on voitu tulkita myös myyttiseksi 

hahmoksi. Erityisesti Ukonkivi-nimityyppiin liittyvät rinnakkaisnimet sekä kohteisiin liit-

tyvät selitystarinat ukkosen halkaisemista tai heittämistä kivistä kertovat siitä, että Ukon-

kivet ovat nimenomaan ukkosen kiviä; nimenosa ukko viitannee tällöin yhtä hyvin perso-

nifioituun luonnonvoimaan kuin ukkoseen sääilmiönä. On mahdotonta vetää rajaa sen 

välille, milloin ukko-elementin sisältävä nimi viittaa ukkoseen luonnonilmiönä ja sen to-
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siasiallisesti jättämiin jälkiin, milloin taas nimellä on yhteys maastoon, jossa ovat näky-

villä pikemminkin muinaisten luonnonmullistusten, kuten jääkauden ja muinaismerien,

aikaansaamat jäljet.

Paikkojen ominaisuuksista, jotka yhdistyvät ukkoseen, on syytä mainita myös paikalla 

esiintyvä kaiku ja paikan muut akustiset ominaisuudet. Enonkosken Ukonvuorta lähes-

tyttäessä oli huomattu, että paikalla ”kaikuu vaikuttavasti” (Koivisto 2006: 59).

3.8.3. Ukon särkemät paikat – maaston piirteet nimeämisen perustana 

Paikannimiin liittyvä perimätieto osoittaa sen, että paikannimen elementtinä ukko voi vii-

tata ukkoseen. Kivikkoiset rinteet, esimerkiksi muinaisrantoihin liittyvät kivimuodostel-

mat, ovat motivoineet nimen. Paikannimi yhdistyy mytologiseen hahmoon, jonka aikaan-

saannoksiksi maaston maisemasta erottuvat piirteet on tulkittu. Perimätiedossa louhikkoi-

siksi tai kivikkoisiksi paikoiksi on mainittu esimerkiksi Ukonaho Kuhmossa ”jyrkkärin-

teistä louhikkoa”. Ukkokangas Rantsilassa on ”jykevä ja hirveän kivinen kangas”, Ukon-

pelto Jurvassa on ”pirunpelto”, ja kohteen rinnakkaisnimeksi on mainittu Äijänpelto. Pi-

runpelto on kivimuodostuma, kivipelto, joka liittyy ylimmän rannan muodostumiseen 

(Åberg, A. 2013: 9). Kartalta louhikkoisia kohteita löytyy lukuisia. Kalajoella Ukonkuru,

Jättiläiskangas ja Äijäkangas sijaitsevat peräkkäin louhikkoisessa maastossa. Raahessa 

sijaitseva Ukkovaara on louhikkoinen kohouma korkeuskäyrillä 80–90 m mpy.

Ukkovaaralla on ajoittamattomia rakkakuoppia Ukkovaaran laen länsipuolisessa ki-

vikossa useissa eri kohdissa15. Rakkakuoppia on todettu myös Kauhajoen Ukonkallion

lähellä (Itäpalo 2012: 8).

Ukko-elementin sisältävän nimistön tarkoitteissa ovat edustettuina myös luolat ja huo-

miota herättävät kivimuodostelmat. Lapualla kelkannäköistä kiveä on nimitetty Ukon kel-

kaksi, Enonkoskella kalliohalkeamaa on kutsuttu Ukonmökiksi. Ukonkiviin liittyvä peri-

mätieto on runsasta.

                                                

15 Ukkovaara 1, Muinaisjäännösrekisteri 678010049 ja Ukkovaara 2, Muinaisjäännösrekisteri
1000012072.
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Muinaisrantojen maastoon jättämät jäljet voivat olla nimenannon perusteena myös 

muussa kuin ukko-elementin sisältävässä nimistössä. Nimet voivat heijastella alkupe-

räistä, kauas esihistoriaan ulottuvaa muinaisuskoa tai joissakin tapauksissa nuorempaa, 

leikillisempää kerrostumaa. Lounais-Suomen muinaisrantahavaintokohteiden joukossa 

ovat esimerkiksi Hiittenmäensuo Halikossa ja Äijässuo Halikossa (Glückert 1976: 17–

19). Sotkamon Hiidenportti on paikka, jota pitkin Kainuun jääjärvi on laskenut etelään 

(Taipale & Saarnisto 1991: 269). Kiihtelysvaarassa Ukkovaara on Hiidenvaaran korkein 

kohta.

Maaston ominaisuuksien tulkitsemisesta löytyy vertailukohta uralilaisen kielikunnan 

samojedihaaraan kuuluvien selkuppien keskuudesta. Selkuppien uskomuksissa maaston 

piirteet näyttäytyivät eeppisten sankareiden toiminnan tuloksina: ”The Selkups connect 

the appearance of the characteristic landscape features of the Narym area with certain 

epic heroes (see mādur). For example, after the fight of the epic heroes, some mounds 

and a lake appeared on the lower reaches of the Vasyugan river; ”the Hillocks of the 

Heroes” appeared on the Tym; the fight between the hero Kalguh and the thunder resulted 

in the appearance of the ”Dividing Lake” and a large slope near the Ibeskin yurts on the 

Ket’ river.” Mielenkiintoisesti tässä sitaatissa, jossa ukkonen esiintyy yhtenä mytologi-

sista sankariheeroksista, nousevat maaston muodoista esiin toisaalta kohoumat tai röyk-

kiöt (mounds) sekä vesistöt. (Tuchkova ym. 2010: 55.)

3.8.4. Kallioperä 

Ukko-paikkojen joukossa on jyrkkiä ja kivikkoisia paikkoja, luolia ja kivenlohkareita. 

Onko kallioperällä ja siinä esiintyvillä mineraaleilla ja kivilajeilla yhteys paikannimis-

töön? Tätä voisi otaksua ukonkivi-sanan merkityksen perusteella; ukonkivellä on viitattu 

kvartsiin ja piikiveen. Paikkoihin liittyviin keruutietoihin ei sisälly kovinkaan paljon tie-

toja väriltään valkeista kivistä, mutta sitäkin enemmän tietoja avokallioista. 

Tarkoituksenani oli tutkia esimerkiksi Ukonvuorten kallioperää GTK:n Kallioperä-

aineistojen avulla, mutta mikäli nimenannon perusteena olisivat olleet esimerkiksi kalli-

ossa näkyvät kvartsijuonet, ei näiden olemassaolo käy käyttämistäni aineistoista ilmi 

(esim. 1: 200 000 -mittakaavainen aineisto). Kvartsijuonia on kaikissa Suomen kivila-

jeissa ja ne ovat niin yleisiä, ettei niitä kallioperäkartoituksissa yleensä noteerata (Heik-

kilä, Pasi 2018).
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Kuva 4. Kivi Ukonvuorella. Heinävesi.  
Pienikokoinen kivi (noin 40 cm x 25 cm). Kenttäretkellä Heinäveden Rummukkalassa sijaitse-
valla Ukonvuorella kesällä 2018 havaittu kivi. Se sijaitsi Ukonvuoreksi merkityn niemekkeen 
länsiosassa, avoimella paikalla, muutaman metrin päässä kohdasta, jossa rinne lähtee jyrkästi las-
keutumaan alas. (Kenttäretki 2018.) Kivessä oleva juova on poimuttunut kvartsijuoni (tieto Pasi 
Heikkilältä 2018). 
Kuva: Tiina Aalto. 

Merkittävin Ukko-kohde, johon liittyy tietoa kvartsiesiintymästä, on Ukonvuori Kolove-

dellä. Monet Pohjois- ja Itä-Suomen merkittävät kohoumat ovat kvartsiittia. Kvartsiitti-

vuorien ketjuun kuuluvat paitsi Koli myös esimerkiksi Pisa, Tahko, Vuokatti, Ruka, mo-

net Kuusamon vaarat sekä Pyhä- ja Luostotunturit (Kejonen 2007: 99). Tunnetun Ukko-

Kolin lisäksi ukko-elementin sisältäviä paikannimiä, jotka liittyvät kvartsiittivuoriin, ovat 

Pyhätunturin tunturilaen nimitys Ukonhattu16 (Pelkosenniemi) sekä Luostotunturin Ukko-

Luosto (Sodankylä). Tämän tyyppisissä nimissä ukko-alkuosan on yleisesti tulkittu viit-

taavan paikan suureen kokoon, eikä ainakaan Nimiarkistoon tallennettu perimätieto viit-

taa siihen, että kohoumien kallioperällä olisi jokin yhteys paikannimessä esiintyvään 

ukko-elementtiin.  

                                                 

16 Ukonhattu-nimestä on vuonna 1962 tallennettu keruutieto Nimiarkistoon: ”Pyhätunturin keskimmäisen 
huipun vanha nimi, joka tuntuu olevan unohtumassa.”  
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Valkeista Ukonkivistä löytyy vain yksittäisiä mainintoja. Enonkosken Ukonkivi on iso 

valkoinen kivi. Toinen kiven valkoiseen väriin liittyvä tieto on Sallasta, jossa Ukonkivi

on valkea, suurikokoinen kvartsikivi, jonka palasilla on kerrottu lasten leikkineen ja iske-

neen kiven palasilla tulikipunoita. Nimilipussa kerrotaan: ”Pimeässä voi nähdä tulikipu-

noita jotka sinkoilevat kivistä iskettäessä. Se muistuttaa ukkosilmaa ja salamoita.” (NA

1959.)

Valkoisia kiviä on perimätiedon mukaan Juuassa sijaitsevan Kolleenvaaran huipulla, 

jonka nimi on Ukkokallio. ”Ukkokallio on Kolleenvaaran korkein kohta, Suuri-Kolleen 

huippu, jossa on korkeita kallioröykkiöitä. Kivet ovat monin paikoin valkoisia” (NA

1963, Valkeat kalliot). Suuri-Kollee sijoittuu GTK:n Kallioperä-aineiston mukaan laa-

jempaan kvartsiittialueeseen, ja kapeampi juonne Suuri-Kolleen pohjoispuolella koostuu 

kalkkisilikaattikivestä ja dolomiittikivestä (Kallioperä 1: 200 000, GTK).

Suonenjoella taas ukonkiven on tulkittu viittaavan piikiveen nimessä Ukonkivirinne.

Keruutiedon mukaan Ukonkivirinteestä on louhittu ennen toista maailmansotaa piikiveä 

mm. Haapakosken tehtaille. Ukonkiven appellatiiviseksi merkitykseksi on kirjattu ’kis-

sankulta’, kvartsi, piikivi. (NA 1967.) Myös Kasinkultahautoihin liittyvässä nimilipussa 

ukonkivi selitetään kvartsiksi. Kasinkultahaudoilla on tarkoitettu maakuoppia, joiden 

”pengermillä, samoin kuin läheisessä rinteessä (Ukonkivirinne) on runsaasti kvartsia, 

ukonkiveä” (NA 1967). Kohdetta ei ole nimetty karttaan, mutta kyseessä lienee Hänni-

länmäki-nimisen talon eteläpuolella oleva alue, jossa Karttapaikan mukaan on rauhoitettu 

kohde. Kallioperäkartan mukaan alue sijoittuisi gabbro- ja granodioriittialueiden rajan 

tuntumaan (Kallioperä 1: 200000, GTK).

Kortesjärvellä Ukonkivi on punainen, sammaleton, huomiota herättävä kivi (NA). Ku-

vaus viitannee graniittiin.

3.8.5. Ukko nimenosana merkityksessä ’suuri’ 

Topografisesti erottuvien kohteiden nimiä, joissa ukko-elementti viittaa paikan suureen 

kokoon, ovat esimerkiksi Ukko-Luosto (tunturilaki, Sodankylä), Ukko-Nappi (tunturi, So-

dankylä) sekä Ukko-Vanu Kuopiossa. Ukko-Vanu ja Akka-Vanu kuuluvat Vanuvuoreen, 

joka on Kuopion neljänneksi korkein mäki (212 m mpy); Ukko-Vanu on Vanuvuoren 

huippu.
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Edellä mainittujen kaltainen nimi on myös Ukkohalla Hyrynsalmella. Maanmittaus-

laitoksen aineistossa nimen kirjoitusasu poikkeaa normista ja paikan lajina on kylä. Uk-

kohallan nimen selitetään liittyvän Hallan taloon ja isäntään (SPK s.v. Ukkohalla). Toi-

saalta nimi vaikuttaa kohouman nimeltä ja ensisijaisesti samanlaiselta muodosteelta kuin 

Ukko-Vanu tai Ukko-Koli. Samaan rakennetyyppiin kuulunevat myös kohoumien nimet 

Ukkovalkea ja Akkavalkea, Liperi ja Ukkopiru eli Ukko-Piru, Rääkkylä. Näistä jälkim-

mäinen on ”korkea, jyrkkärinteinen mäki Kieskankaalla”, rinnakkaisnimeltään Pirun-

vuori, ja lähellä on vähän pienempi Poika-Piru eli Hyypiänvuori (NA). Jääskessä sijait-

sevan Ukko-Rouhiaisen vuoren nimeä on selitetty vuoren kokoon liittyväksi : ”Vuori on 

todennäköisesti saanut nimensä siitä, kun se oli Rouhialan kylän mailla oleva suurin 

vuori” (NA 1961). Toisessa keruutiedossa paikkaa on kuvattu: ”Nähtävästi korkein vuori 

paikkakunnalla” (NA 1948). Vuoren lähellä on myös Ukko-Rouhiaisen lähde, jonka rin-

nakkaisnimeksi mainitaan Ukkorisen kaivo. Nimen tarkoite on lähde Ukko-Rouhiaisen 

vuoren ja toisen kohouman välisessä notkossa. (NA 1961.)

Vaikka esimerkiksi kohoumien nimien tarkoitteissa on lukuisia korkeiksi mainittuja 

kohteita, ei ukko-elementtiä nimenosana keruutiedoissa useinkaan selitetä edellisen esi-

merkin tapaan paikan suureen kokoon viittaavaksi. Paikan suuri koko ei ehkä olekaan 

Ukko-paikkojen enemmistöä ensisijaisesti määrittävä piirre, ja esimerkiksi vesistönimiin 

sisältyy paljon kohteita, joiden tarkoitteita ei voi luonnehtia suuriksi, kuten Ukonlammet.

3.8.6. Ukko asukkaana ja kasken kaatajana 

Nimensyntytarinoita, jotka liittyvät ”ukon” toimintaan paikan raivaajana, kaskeajana tai 

omistajana on tallennettu esimerkiksi Ukonsuo-, Ukonaho- ja Ukonmurto-nimityyppien

yhteydessä. Itä-Suomeen oli 1600-luvulta lähtien muodostunut suoviljelyalue, joka ”seu-

raavilla vuosisadoilla käsitti koko Savon ja Karjalan” (Talve 1979: 53). Ukonsuo-nimiin 

liittyvä perimätieto on yhdistettävissä suoviljelys- eli kytöviljelykulttuuriin. Tiedoissa voi 

olla tarkkojakin viittauksia henkilöihin, jotka ovat paikalla vaikuttaneet, mutta suuri osa 

tallennetusta tiedosta viittaa niin kauas menneisyyteen, ettei sen todenperäisyyttä pysty 

enää arvioimaan. Informantit ovat kiinnittäneet huomiota Ukko-nimisillä paikoilla esiin-

tyviin raunioihin ja kodanpohjiin. Vaikka joukossa on myös 1800–1900-luvun isoisiin tai 
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Ukoksi kutsuttuihin henkilöihin liittyviä nimeämisselityksiä, tulee käsitys nimistön van-

huudesta esiin useissa kohdin. Myös asiakirja-aineisto vahvistaa sen, että osa nimistä pe-

riytyy vähintään 1500-luvulta. 

Ukko-elementin sisältävien kaskimaiden nimistä alkaa jatkumo, jossa esiintyy tavalla 

tai toisella tuleen tai palamiseen liittyvää ainesta. Anttonen on todennut, että ”pronssi-

kautinen metallivalanta, kaskikulttuuri sekä vainajien polttohautaus olivat tulen merki-

tykseen perustuvia kulttuurisia instituutioita”. Lisäksi ”tuli on kuulunut toimeentulon ja 

elämän perusedellytyksiin sekä ennen kaikkea kulttuuria muovaavan voiman lähteisiin”.

(1996: 110.) On mahdollista, että Ukko-nimistössä on säilynyt varhaisiin käsityksiin si-

sältyviä heijastuksia tulen merkityksestä varhaiselle viljelykselle. Kaski- ja kytöviljely 

jatkuivat etenkin Itä-Suomessa 1800-luvun loppupuolelle saakka (Talve 1979: 52–53),

joten nimistön syntyä ei voi iätä kulttuurihistoriallisin perustein.

Oman sivujuonteensa Ukko-paikkojen tulkintaan tuovat paikoilta tehdyt muinaislöy-

döt. Ukonlahti-nimiseltä paikalta Rantasalmelta (Muinaisjäännösrekisteri 681040002) on 

löydetty reikäkirves. Imatran Immalanjärveen pistävästä Ukonniemestä on löytynyt kou-

rutaltta (mustaa liuskekiveä), keramiikkaa ja piitä (Muinaisjäännösrekisteri 153010003). 

Joroisten Ukonniemi ja Akanniemi sijaitsevat lähellä Kyöpelinvuoren esihistoriallista 

asuinpaikkaa, josta löytöinä on tyypillistä ja myöhäistä kampakeramiikkaa sekä myöhäis-

kivikautista asbestikeramiikkaa (Jussila & Sepänmaa 2010: 8). Paikat sijaitsevat Joroisten 

halki kaakosta luoteeseen kulkevan harjumuodostuman osana, ja harjulla sijaitsee tiheä 

kivikautinen asutuskeskittymä (Pesonen 2009: 7).

Ukko- ja Kyöpeli-nimiä on lähekkäin myös Kiteellä, jossa Ukonmäki-niminen ko-

houma liittyy samaan harjumuodostelmaan kuin esimerkiksi Muinaisjäännösrekisterin

kohde Kyöpelinvuori 3–4, josta on löydetty asbestikeramiikkaa, kvartsia ja palanutta 

luuta. Kohteet kuuluvat laajempaan Jaamankankaan-Salmenkankaan alueeseen, josta on 

runsaasti eri-ikäisiä muinaislöytöjä (Muinaisjäännösrekisteri 260010021). Ukonmäen ta-

lon lähistöllä on tehty kivikautisia asuinpaikkalöytöjä myös Kiteellä. Asuinpaikkalöydöt 

tehtiin tien leikkauksesta ja tie leikkaa muinaisrantatörmää (Muinaisjäännösrekisteri

1000003391). Samoin Konnevedellä Ukonmäki-nimiseltä paikalta on löydetty kvartsia ja 

piitä, ja maastossa erottuu rantaterasseja (Muinaisjäännösrekisteri 275010005). Lemillä 
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sijaitsevasta Ukonniemestä on löydetty reiällinen kiviesine ja kaksi kvartsi-iskosta (Mui-

naisjäännösrekisteri 1000005616). Kiviesineitä on löydetty myös Pihtiputaalta Ukonnie-

men läheisyydestä (Muinaisjäännösrekisteri 601010001).

Ukko-paikoilta tehtyjä arkeologisia löytöjä voi yrittää selittää monin tavoin. Ukko-

paikat korkeina paikkoina ja entisinä kaskimaina sijoittuvat juuri niille korkeustasoille, 

joilta esihistoriallisen asutuksen jälkiä löytyy. Ukko-elementti paikannimen osana muo-

dostaa itäisen levikkialueen ja levikkialueiden tihentymät sijaitsevat Järvi-Suomessa alu-

eilla, joissa vesistöjä pitkin on liikuttu ammoisista ajoista alkaen; näin myös esihistorial-

linen löytöaineisto on runsasta samoilla alueilla, joilla ukko-elementin sisältävää nimistöä 

esiintyy. Voisi ehkä olla myös mahdollista, että ukko-elementin sisältävän nimen olisi 

motivoinut jossain aikaisemmassa historian vaiheessa tehty kivikautinen löytö: paikka, 

jolta on löydetty ukonvaajaksi tulkittu kivikautinen kirves tai taltta, on nimetty Ukonmä-

eksi, Ukonniemeksi tai Ukonkankaaksi. Nimeämisen taustalla voivat olla myös paikalla 

havaitut, kivityökalujen valmistuksessa syntyneet ukonkivien sirpaleet, kvartsi-iskokset.
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4. PAIKKATYYPIN MUUTOS JA PAIKANNIMI 

Paikannimen jälkimmäinen osa, eli perusosa, ilmaisee yleensä paikan lajin. Kiviniemi on 

määritellyt paikan lajin ”paikkojen luokaksi, jota nimen tarkoite nimenantajien mielestä 

on edustanut”. Jos paikan laji ei vastaa nimessä esiintyvän perusosan merkitystä, nimi on 

alun perin tarkoittanut jotain toista paikkaa tai joissain tapauksissa paikan laji on muuttu-

nut. (Kiviniemi 1990: 44–45.)

Nimistöntutkijoille on tuttua, että paikannimi ei aina vastaa tarkoitettaan. Ilmiön hei-

jastumista maastotermien merkityksiin ja käyttöön on kuvannut Kepsu (1990: 143–144): 

”Monet vesistön rantaa ja vieläpä vesistöä merkitsevät sanat ovat siirtyneet tarkoittamaan 

myös paikkoja vesiperäisen maaston rajalla, kuten esim. lahti (myös ’lahti suossa’), saari

(myös ’suosaari’), salmi (myös ’salmi suossa’).” Kun ensisijaisesti vesistöihin viittaava 

sana esiintyy maastokohteen nimenä, voi olla kysymys siitä, että vesistötermiä on alun 

perin käytetty sekundaarisessa merkityksessään maastokohteen nimenosana. Suon salmi 

on muistuttanut vesistön salmea ja nimetty suoraan salmeksi. Toinen mahdollisuus on se, 

että paikka on alun perin ollut vesistöön yhteydessä, ja paikan ominaisuudet ovat syystä 

tai toisesta muuttuneet. 

Ilmiötä, jossa paikan ominaisuudet ovat muuttuneet niin paljon, että paikkaa ennen 

kuvannut sana ei enää sovi paikkaan, nimitän paikkatyypin muutokseksi. Selkeimpiä esi-

merkkejä tästä ovat vesistönimet, joiden tarkoitteet eivät enää ole yhteydessä vesistöihin.

Taustalla voi olla maankohoamisen aiheuttama rannansiirtyminen erityisesti rannikko-

alueilla tai vesistöissä tapahtuneet muutokset. On sanottu, että ”järviluonto on dynaami-

nen geologinen kokonaisuus, jossa uusia järviä syntyy ja vanhoja kuolee”. Järvialtaita 

häviää jatkuvasti luonnosta täyttymisen ja umpeenkasvun myötä. (Salonen ym. 2002: 32.)

Merkittävänä syynä Sisä-Suomen vesistöissä tapahtuneisiin muutoksiin ovat olleet 

historiallisen ajan järvenlaskut, joiden tarkoituksena on ollut ”uuden niittymaan hankki-

minen ja ympärysmaiden parantaminen” (Anttila 1967: 9). Ensimmäisenä järvenlaskuna 

mainitaan vuonna 1743 tapahtunut Enon Alimmaisen Sarvinginjärven lasku (mts. 21–

22). Järvenlaskuista on tietoja koko maasta, mutta toiminnan painopisteet olivat ruotsin-

kielisellä Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa (mts. 22).
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Myös koskenperkaukset ovat johtaneet vesistöjen pinnan laskuun. Esimerkiksi Koke-

mäenjoen vesistöön kuuluvien Hämeen järvireittien pintaa on alennettu koskenperkauk-

silla 1800-luvulla. Kymijoen vesistön pintaa alennettiin niin ikään 1800-luvulla: 1820- ja

1830-luvuilla Vesijärven pintaa alennettiin 8 jalkaa (noin 2,40 m) ja Päijänteen pintaa 4 

jalkaa (noin 1,20 m). Puulaveden pintaa alennettiin 1831–1842. (Anttila 1967: 18.) Kos-

kenperkausten tarkoituksena oli ”tulvavahinkojen vähentäminen, vesiperäisten maiden 

kuivattaminen ja liikenneolojen parantaminen kuljetuksille soveliaita vesiväyliä väljen-

tämällä” (Anttila 1967: 17).

Järvien laskutoimia voi verrata soiden kuivattamiseen, ja usein järven veden pinnan 

alentaminen ja sitä ympäröivien suoalueiden kuivatus ovatkin olleet yhteydessä toisiinsa. 

(Anttila 1967: 21.) 

Soistumista tapahtuu eri tavoilla. Primääriseksi soistumiseksi kutsutaan ilmiötä, jossa 

merestä kohoava maa soistuu. Metsämaan soistumisessa suo laajenee metsäalueelle. Kol-

mantena soistumistapana on järvialtaiden umpeenkasvu. Kaksi ensin mainittua soistumis-

tapaa ovat olleet Suomessa yleisimpiä, ja ”vesistöjen umpeenkasvu on ollut soistumiseen 

syynä noin 5–10 % suoalasta”. (Salonen 2002: : 35–36.)

Paikkatyypin muutos on nimistöntutkimuksen kannalta merkityksellinen ilmiö, koska 

osa paikannimistä pysyy entisinä, tai niissä säilyy nimenosana paikan alkuperäiseen lajiin 

viittaava sana, vaikka kohde muuttuu tai sitä muokataan. Esittelen ilmiötä oman aineis-

toni kautta. Ukonlampien kuivumisesta tai soistumisesta on useita esimerkkejä. Muuta-

missa tapauksissa lammen nimi oli vaihtunut Ukonlammensuoksi, joissakin tapauksissa 

taas paikalle muodostuneen suon nimenä oli edelleen Ukonlampi. Paikkatyypin muutok-

sia oli tapahtunut myös nimityypeissä Ukonjärvi, Ukonniemi, Ukonlahti ja Ukonsaari.

Käsittelemäni tapaukset ovat sellaisia, että käyttöön on jäänyt paikannimi, jossa paik-

kaa kuvaileva sana (nimen perusosa tai jälkiosa) kuvaa maaston tai vesistönkohdan aikai-

sempaa tilannetta, ei sitä, millainen kohde nykyään on. Paikkatyypin muutoksen ajankoh-

dan selvittäminen voi auttaa määrittämään paikannimen vähimmäisiän. Esimerkiksi La-

pinlahden ja Siilinjärven rajalla sijaitsevan Ukonjärven laskemisesta oli tehty anomus 

vuonna 1856 (Anttila 1967: 272), joten Ukonjärven nimi periytyy vähintään 1800-luvun

alkupuolelta. 
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Paikkatyypin muutosten havainnollistamisessa olen pääosin käyttänyt Maanmittaus-

laitoksen Maastotietokantaan sisältyvää korkeuskäyräaineistoa, jossa korkeustaso esite-

tään 2,5 metrin välein.

Tapaukset, joissa paikkatyyppi ja paikannimi eivät vastaa toisiaan, on ryhmitelty kol-

meen pääryhmään: ensimmäisessä ryhmässä vakavettä tarkoittava sana – järvi, lampi tai 

vesi – esiintyy maastokohteen nimenosana, toisessa ryhmässä vakaveden osaa tarkoittava 

sana – lahti tai salmi – esiintyy maastokohteen nimenosana ja kolmannessa veteen rajau-

tuvaa paikkaa tarkoittava sana – niemi tai saari – esiintyy maastokohteen nimenosana.

4.1. Maastokohteen nimenä järvi, lampi tai vesi 

Kun vakavesi – lampi tai järvi – kuivuu tai kuivatetaan, paikalle muodostuu yleisimmin 

suo, niitty, pelto tai metsäalue. 

Ukko-nimiin liittyvästä perimätiedosta käy ilmi, että esimerkiksi Ukonlampien jou-

kossa on lukuisia kuivumaisillaan olevia lampia: niitä on kuvattu umpeutuviksi tai mel-

kein umpeutuviksi. Myös Norjan suomalaisalueelta on tieto ilmeisesti suoksi muuttu-

neesta entisestä lammesta: Oggonlampsmyrene on suoalue, joka sijaitsee kohoumalla ni-

meltä Ogonlampsberget ~ Ugonlampsberget (ks. tarkemmin luku 3.5.1.).

Kiteellä (ent. Kesälahti) Ukonlampi on yhteinen nimi luhtalammelle, ojitetulle suolle 

ja pellolle (NA 1982). Lähellä on myös Ukonmäki ja Ukonrepäisemä, kalliohalkeama. 

Keruutiedossa mainittua luhtalampea ei juuri enää kartalta erota, ja Maanmittauslaitoksen

luokittelussa paikkatyyppinä on suo. Kun Ukonlammen on mainittu olevan myös ojitetun 

suon ja pellon nimenä, voinee olettaa, että Ukonlammen nimi periytyy ajalta, jolloin lampi 

oli kooltaan nykyistä isompi. Lampi sijaitsee lähellä Puruvettä ja näyttää ikään kuin ku-

routuneen siitä erilleen. Puruveden nykyinen vedenkorkeus on 75,8 m mpy (Järviwiki) ja 

lammen 86 m mpy.
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Kartta 20. Ukonlampi, Kitee. 
Charta öfver Kesälax, Kereli och Rastinniemi byars ägår belägne uti Kesälax socken, Karelens 
nedre härad och Kuopio län 1824 
 
Vuonna 1824 lampi on erottunut lampena maastosta selvemmin, mutta lammen ympärillä 

levittäytyvä laajempi alue vaikuttaisi kuitenkin viittaavan lammen alkuperäiseen muo-

toon (kartta 20). 

Toinen paikkatyypiltään suoksi muuttunut Ukonlampi sijaitsee Kouvolassa. Lisäksi 

Kiteellä ja Kaavilla Ukonlamminsuo-nimen lähtökohtana on todennäköisesti ollut pai-

kalla ollut lampi. Vaikka nimitietoa *Ukonlampi ei liity kumpaankaan paikkaan, molem-

missa tapauksissa paikalla nykyisin oleva suo ja sen nimi viitannee alkuperäiseen lam-

peen.  

Umpeutuvista lammista on useita nimitietoja myös Nimiarkistossa, esimerkiksi Savi-

taipaleella Ukonlampea on kuvattu ”vähäinen umpeutuva lampi”; Liperissä Ukonlampi 

on ”melkein umpeutunut lampi, siinä oli aikaisemmin enemmän vettä”, Ristiinassa Ukon-

lampi ”umpeenkasvanut pieni suolampi” ja niin edelleen (lisää esimerkkejä luvussa 

3.5.1.).  
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Lapinlahden ja Siilinjärven rajalle Pohjois-Savoon sijoittuvat Ukonjärvi, jonka tar-

koite on suo Lapinlahdella, ja Ukonniemi, jonka tarkoite on pelto tai niitty Siilinjärvellä. 

Tämän Ukonjärven laskemisesta oli tehty anomus vuonna 1856 (Anttila 1967: 272). Ant-

tilan mukaan (1967: 255) useimmat järvet, joiden laskusta on tehty anomus, lienee myös 

laskettu. Nilsiän kohdalta löytyy tieto järvenlaskusta 1840–1860-luvuilla (mts. 273). 

 

 
Kartta 21. Ukonjärvi, Lapinlahti ja Siilinjärvi 
122,5 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus 
 

Ukonjärvi erottuu vesiväylän järvilaajentumana korkeuskäyrällä 122,5 m mpy (kartassa 

21 vahvistettu). Ukonjärven kylä sijaitsee 125 metrin korkeuskäyrän pohjoispuolella. 

Ukonjärven kautta virtaa Rakkinejoki. Ukonniemi on paikkatyypiltään pelto tai niitty en-

tisen Ukonjärven alueella, ja sen alkuperäinen tarkoite voi olla joku 122,5 metrin käyrällä 

erottuvista niemekkeistä. Ukonjärvi ei ole yleinen nimityyppi ukko-elementin sisältävien 

nimien aineistossa, ja oletan, että se ei kuulu aineiston vanhimpaan nimikerrostumaan. 

1800-luvun tilannetta kuvaavassa Pitäjänkartastossa (mittaukset 1844–46; julkaisu 

Ukonjärvi

Ukonjärvi

Ukonniemi

Ukonkorpi
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1890) osa Ukonjärvestä näkyy vesialueena nimellä Ukkojärvi (Pitäjänkartasto: Nilsiä, Sii-

linjärvi), mutta kokouman muodosta ei saa hyvää kuvaa, koska se jakautuu usean eri kart-

talehden alueelle.

4.2. Maastokohteen nimenä lahti tai salmi 

Samoin kuin vedenkokouma, myös vedenkokouman osa voi muuttua maastokohteeksi, 

kuten suoksi, pelloksi, niityksi tai metsäalueeksi. Käsittelen tässä näistä tapauksista ylei-

simpiä, lahtia ja salmia. Salmi-perusosalla voidaan viitata myös suon salmeen, joten 

salmi-perusosaisia nimiä ei ilman muuta voi tulkita alkuperäisiksi vesistönimiksi. Lahti-

perusosa maastopaikan nimessä lienee useammin tulkittavissa alkuperältään vesistöni-

meksi.

Nurmeksessa Pielisen lähistöllä on Ukonlahti-niminen kohouma. Lähelle piirtyy 

idästä lahti 100 metrin käyrällä, mutta toisaalta myös Ukonlahti-nimisen paikan pohjois-

puolella on vetinen maa-alue, mikä voisi selittää lahti-nimenosan. Pielisen vedenkorkeus 

on nykyisin 93,7. Vuodesta 1911 alkaen Pielisen vedenkorkeus on vaihdellut 92,6 met-

ristä 95,38 metriin (Järviwiki).

Kuopiossa Ukonlahdenkallio on pitkänomainen kohouma, jonka jyrkänteinen poh-

joisrinne rajautuu vesistöön (Melavesi, Kallaveden pohjoispuoliset vesistöt). Lähistön 

kohoumien nimiä ovat Pirunkallio ja Vasaravuori. Ukonlahti-nimi ei esiinny kartta-

nimenä, mutta Nimiarkiston aineistossa se esiintyy. Olisi oletettavaa, että mahdollisen 

Ukonlahden alkuperäinen tarkoite olisi ollut nykyisin Sorsalahtena tunnettu lahti, mutta 

Nimiarkiston aineistossa lahden nimi Ukonlahti on merkitty Ukonlahdenkallion länsipuo-

lelle, jossa korkeuskäyrästä voi päätellä entisen lahden. Ukonlahden vieressä on Leppä-

lahti, joka piirtyy suunnilleen samalla korkeuskäyrällä.

Perhossa Ukonkivi ja Ukonkivensalmi-niminen suo sijoittuvat Suomenselän 

vedenjakajalle Salamajärven kansallispuistoon. Nimirypääseen kuuluvien nimien 

tarkoitteiden korkeudet ovat Ukonkivi 179 m mpy, Ukonkivensalmi 178 m mpy ja Ukon-

kivenneva 181 m mpy. Maasto laskeutuu koilliseen päin. Karttaan 22 on merkitty kor-

keuskäyrät 177,5 ja 180, joiden väliin Ukonkivi ja Ukonkivensalmi sijoittuvat.
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Kartta 22. Ukonkivensalmi, Perho. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus 

 
Metsähallituksen julkaisussa Salamajärven suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttö-

suunnitelma 2006–2015 todetaan muun muassa, että ”selväpiirteisiä rakkakivikoita” löy-

tyy alueelta tasolta 170–175 m mpy. ”Kivikot seurailevat muinaisia järvenrantaviivoja 

nykyisten kosteikkojen ja soiden reunoilla, mikä tarkoittaa sitä, että muinaisjärvien pinta 

on pysynyt pitemmän aikaa paikallaan ja siten mahdollistanut kivikoiden synnyn” (Aar-

nio ym. 2007: 19). Alue kuuluu Keski-Suomen graniittialueeseen, ja sen pääkivilaji on 

granodioriitti (mts. 17). Salamajärveen on tehty järvenlaskuanomus 1861 (Anttila 1967: 

280), mutta edellä mainitussa Metsähallituksen julkaisussa alueen järvenlaskuista ei ole 

mainintaa. Sen sijaan esimerkiksi läheisestä Heikinjärvestä mainitaan sen olevan umpeen 

kasvamassa (Aarnio ym. 2007: 19). Samalla alueella on myös muita salmiksi nimettyjä 

suo- ja metsäalueita: muun muassa Vapunsalmi 181 m mpy, Kauluksensalmi 182 m mpy, 

Joutensalmi 182 m mpy, Kurikkasalmi 184 m mpy, Raiskiosalmi 181 m mpy ja Teeri-

nevansalmi 183 m mpy.  

Ukonkivi

Ukonkivenneva

Ukonkivensalmi
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4.3. Maastokohteen nimenä niemi tai saari 

4.3.1 Nimityyppi Ukonniemi ’maastokohde’ 

Veteen rajautuvaa paikkaa tarkoittava sana maastokohteen paikannimen osana ei ole yk-

siselitteisesti tulkittavissa alkuperältään vesistöihin viittaavaksi. Ilmauksella niemi on 

voitu viitata suohon pistävään niemeen. Ukko-elementin sisältävässä nimistössä on useita 

tapauksia, joissa Ukonniemeksi nimetty kohde ei rajaudu suoraan vesistöön, vaan nimi 

vaikuttaisi heijastavan paikan aikaisempaa olemusta suhteessa vesistöön.

Evijärvellä sijaitseva Ukkoniemi ei erotu kovin hyvin edes 2,5 metrin korkeuskäyrillä, 

mutta ilmakuvasta (Karttapaikka) hahmottuu metsäinen niemeke, jonka länsipuolella on

melkein kuivunut Ruuhisenjärvi. Ruuhisenjärven korkeus on 64 m mpy ja rantaviiva erot-

tuu 65 metrin korkeuskäyrällä. Tämän ja 62,5 metrin korkeuskäyrän mukaan (kartta 23,

ohuempi käyrä) selittyisivät esimerkiksi nykyiset soiden nimet: Vähänkorinjärvi, Paa-

lasenjärvi, Sauna-ahonjärvi ja Huttujärvi; Härkilahti ja Telkkälahti. Evijärvellä sijaitsee 

lisäksi Pitkävesi-niminen suo, 62 m mpy. Pitkävesi mainitaan lasketuksi jo 1760-luvulla 

ja Viipurinjärvi 1801 (Anttila 1967: 276). Ruuhijärven laskuun on saatu lupa 1858 (Ant-

tila 1967: 276), mutta lähteestä ei käy ilmi, tarkoitetaanko tällä Ruuhijärvellä Ruuhisen-

järveä vai toista Evijärvellä sijaitsevaa Ruuhijärvi-nimistä kohdetta. Järvenlaskun aiheut-

tama vedenpinnan aleneminen tuntuisi kuitenkin luonnolliselta selitykseltä myös tälle 

maastokohteen nimenä esiintyvälle Ukonniemi-nimelle.
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Kartta 23. Ukkoniemi ja muita vesistönimiä maastokohteiden niminä, Evijärvi.  
65 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 
Kärsämäellä Ukonniemi-nimen tarkoite on pelto tai niitty, joka olisi voinut alun perin 

tarkoittaa kapeaa luoteeseen pistävää niemekettä Juurusnevan pohjoispuolella. Lähellä on 

muitakin vesistönimiä maastokohteiden niminä: Tuohiniemi, Puusaari. Järvenlaskuyhti-

öitä käsittelevästä tutkimuksesta ei löydy tietoa järvenlaskusta, joka voisi selittää juuri 

nämä nimet, mutta Kärsämäellä on kyllä muuten laskettu järviä. Tietoja on kahdesta ano-

muksesta sekä kahdesta järvenlaskusta tai kuivauksesta. (Anttila 1967: 285.) 

Kontiolahdella maastoon on vaikuttanut Höytiäisen lasku 1800-luvun puolivälissä. 

Järven pintaa laskettiin 9,5 metriä (Kejonen 2007: 104–105). Tästä muistuttaa muun mu-

assa metsäalueen nimi Ukonniemi. Höytiäisen laskuun liittynee myös Polvijärvellä sijait-

sevan Ukonniemen nimi, joka on Ukonniemenmäellä olevan kyläkunnan kansanomainen 

nimi. Mäki muodostaa eräänlaisen niemekkeen alaviin järvenpohjapeltoihin nähden. Ni-

miarkiston keruutiedon mukaan nimen tausta on tuntematon. (NA 1976.)  

Peurasalmi

Orisjärvi

Huttujärvi

Pirttijärvi

Latukanjärvi

Paalasenjärvi

Sauna-ahonjärvi

Vähänkorinjärvi
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Keski-Suomessa Saarijärvellä on Ukonniemenkytö-niminen pelto, jonka lähellä on 

metsittynyt niitty (NA 1972). Perusosan lähtökohtana voisi olla tällä kohtaa suohon pis-

tävä niemeke (korkeuskäyrällä 165 m mpy), sillä vesistöä ei ole lähellä. 

Pohjois-Savossa Pielavesi-järven pohjoispäässä on Ukonniemenniitty-niminen metsä-

alue (korkeus 110 m mpy). Pielaveden korkeustaso on nykyisin 102,3 m mpy. Lähtöni-

meä *Ukonniemi ei enää tunneta, mutta oletettavasti niityn nimi pohjautuu siihen. Lähellä 

on lisäksi Lapinlahti-niminen pelto tai niitty (106 m mpy). 

 

 
Kartta 24. Ukonniemenniitty- ja Lapinlahti-nimiset paikat ja Pielavesi-järven pohjois-
osaa. 
110 m korkeuskäyrä vahvistettu.  
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Särkilahti

Lapinlahti

Sarvenniemi

Ukonniemenniitty
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Korkeuskäyrissä Ukonniemi erottuisi 110 metrin käyrän mukaan (kartta 24). Ukonnie-

menniityn eteläpuolella oleva Lapinlahti-niminen pelto erottuu lahtena vielä 107,5 metrin

käyrässä. Pohjoisessa on Särkilahti-niminen pelto, joka erottuu lahtena 110 metrin käy-

rällä ja etelämpänä Sarvenniemi-niminen metsäalue (108 m mpy), joka erottuisi kapeana, 

kaartuvana niemekkeenä 105 metrin käyrän mukaan. 

Sarvenniemi taas rajautuu kahteen lampeen, joista vasemmanpuoleisessa, nykyisin ni-

meltään Nieminen, ei ole nykytilanteessa yhtään niemeä, joista lammen voisi otaksua saa-

neen nimensä. Luonnollinen selitys olisi, että nimeämisperusteena ovat olleet lammen

itäpuolella 105 metrin käyrällä (kartassa 25 vaaleampi korkeusviiva) erottuvat terävät 

niemekkeet, joista toinen on Sarvenniemi. Vanhojen karttojen mukaan näin näyttäisi ole-

van.

1799 vuoden kartassa Pielaveden pohjoispäässä on Niemisjärvi-niminen kylä sekä

haarakas vedenkokouma nykyisen Niemisen tienoilla (Harju & Strang 2012: 104). Nie-

misjärvi-nimen synnylle olisi siis ollut edellytykset, kun veden korkeus oli suunnilleen 

105 m mpy eli kolme metriä korkeammalla kuin nykyisin. Vuodelta 1788 olevan kartan 

mukaan (kartta 25) Niemisjärveä ja sen pohjoispuolella olevaa nykyisin Kortteiseksi ni-

mettyä pientä vedenkokoumaa on yhdistänyt joki tai puro. (Geografisk charta öfver Öfre 

Savolax härad i Cuopio län 1788.) Ukonniemenniityn nimi ei suoraan selity vanhasta kar-

tasta, mutta Lapinlahti hahmottuu paremmin, sen alkuperäinen tarkoite lienee ollut Nie-

misjärven koilliseen pistävä lahti. 
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Kartta 25. Niemisjärvi, Pielavesi 1788.  
Geografisk charta öfver Öfre Savolax härad i Cuopio län (1788). 
 

Sarvenniemen molemmin puolin sijaitsevat pikku lammet ovat lähes samalla korkeudella 

kuin nykyinen Pielavesi: Nieminen 102,5 m mpy, Arvonlampi 102,7 m mpy, kun Piela-

veden korkeus on 102,3 m mpy. Pielavedeltä on lukuisia tietoja järvenlaskuanomuksista 

sekä myös laskuista. Niemisjärvestä on tehty jako 1863–1870. Pielaveden ja Nilakan las-

kuun oli anottu lupaa 1863, mutta lupaa ei myönnetty. (Anttila 1967: 273.) 

Sulkavan Enonvedellä sijaitsevan Ukonvuoren lähellä sijaitsee Ukonniemenpelto, läh-

tönimenä *Ukonniemi, jonka tarkoite ei erotu niemenä karttakuvassa (kartta 26). 
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Kartta 26: Ukonvuori ja Ukonniemenpelto, Sulkava. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Ukonvuori rajautuu Hietalampeen, ja Ukonniemenpelto-niminen viljelys sijoittuu Hieta-

lammen eteläpuolelle.  Viljelyksen nimi voisi perustua Hietalampeen pistävään niemeen, 

joka erottuu 90 metrin korkeuskäyrällä (Ukonniemenpellon korkeus on 91 m mpy), mutta 

ei 80 metrin korkeuskäyrällä. Toinen vaihtoehto on, että niemellä on tarkoitettu laajem-

paa, Enonveteen pistävää niemeä, joka hahmottuu 85–90 m korkeuskäyrillä. Alin kor-

keustaso, joka muodostaa niemen, on 85 m mpy, jolla etelään päin hahmottuu terävä nie-

mennokka, ja laajempi niemi muodostuu 87,5 metrin käyrällä. 

Saimaan vedenpinta on ollut näin korkealla tuhansia vuosia sitten. Korkeustasoa voi 

verrata esimerkiksi Saimaalta tunnettujen kalliomaalausten korkeustasoihin: Sulkavan 

Kivikirkon maalaus sijaitsee 88 m mpy ja Sulkavan Viidanmäen maalaus 83,5–86,7 m 

mpy (Lahelma 2008: 266) ja useimmat Puumalan alueelta tunnetut kalliomaalaukset noin 

80–85 m mpy (Lahelma 2008: 251–255). Kupiaisen Saimaan alueen kalliomaalausten 

korkeuksia käsittelevän taulukon mukaan Sulkavalla veden pinnan korkeus olisi ollut 

^
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noin 85,2 m mpy noin 4000 vuotta eKr. ja 79,9 m mpy 2000 vuotta eKr (Kupiainen 1999: 

112). Nykytiedon valossa suomenkielinen paikannimi ei voi olla peräisin tuolta ajalta.

On kuitenkin mahdotonta tietää, milloin juuri tämä nimi on tullut käyttöön; mikä on 

se ajankohta, kun nimenantaja on ollut paikalla ja hahmottanut maastossa niemen, josta 

paikannimen perusosa muistuttaa. Paikalla käymättä ei voi nykyistäkään tilannetta tulkita 

täysin. Ehkä maastossa erottuu piirteitä, joiden mukaan voi vieläkin puhua ”niemestä”?

Nimiarkiston tietojen mukaan Ukonniemenpelto on pelto Hietalammin rannalla; nimen 

alkuperästä ei ole tietoa (NA 1984).

Nimiarkiston aineiston esimerkkejä virtavesien yhteydessä esiintyvistä ensisijaisesti 

maastokohteiksi määritellyistä Ukonniemistä on muutamia. Joutsenon (ent. Jääski) Kuur-

manpohjassa Ukonniemi on ”peltoalue, joka pistää eräänlaisena niemenä Koiojaan” (NA

1968), ja Teuvassa Ukonniemi on ”Varsalanluomaan pistänyt pieni niemeke, joka [on] 

hävinnyt luoman oikomisen yhteydessä” (NA 1980).

4.3.2. Nimityyppi Ukonsaari ’maastokohde’ 

Oletettavasti osa saari-elementin sisältävistä suonsaari-tyyppisten maastokohteiden ni-

mistä periytyy ajalta, jolloin nimi on viitannut vesistössä sijaitsevaan saareen, mutta ni-

mien tulkinnassa on otettava huomioon se, että saari-sanalla on voitu alun perinkin viitata 

suon saareen. Saari-sanan paikkatyyppinä voi olla esimerkiksi kohouma tai metsäalue:

esimerkiksi Lönnrotilla (1874–1880): ’ö, holme; skär; högre, fastare ställe i ett kärr, 

skogsbacke’ (s.v. saari).

Kaikki saari-loppuiset maastoappellatiivit eivät ole olleet vesistönimiä; myös nimeä-

misen mallisidonnaisuus on varmasti vaikuttanut nimistön syntyyn. Voisi hyvinkin olet-

taa, että alueella, jossa alun perin saariksi nimetyt vesistöpaikat ovat muuttuneet suon

saariksi, myöhemmässä nimeämisessä saari-appellatiiville on kehittynyt merkitys ’suon 

saari, kohouma’ ja nykyinen levikki sisältää tähän merkitykseen perustuvaa nuorempaa 

nimistöä. Samantapaista kehitystä voisi olettaa tietysti tapahtuneen myös salmi-perusosan 

merkityksessä. 

Ukko-elementin sisältävässä nimistössä saari-elementillä muodostettuja maastonimiä 

on lähes parikymmentä, mutta vertailuaineiston puuttuessa ei voi varmasti sanoa, kuinka 

paljon tilanne poikkeaa tavallisesta.
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Ukonsaari, Paavola: ”Kivikankaan pohjoispuolella oleva pelto” (NA 1960).
Ukonsaari, Ilomantsi: ”Kangasniemeke Koidan itärannalla. Saaren ja rannan väliin jää 
Ukonpudas.” (NA 1972.)
Ukonsaari, Piippola: ”Saari Kuoppanevalla. Ei kooltaan suuri, mutta korkeampi kuin lä-
heinen Aidassaari.” (NA 1970.)
Ukonsaari, Savitaipale: ”Kallioperäinen kohouma Vanhantalon maalla Siikasuolla. ’Vä-
häse kallijota siinä, onko siel sit joku ukko kuokkina ja raivanna sitä’.” (NA 1970.)
Ukonsaari, Sulkava: ”Kallio, jota ympäröivät suuren suon haarakkeet” (NA 1965).
Ukonsaari, Äyräpää: ”Saari Äyräpään lietteellä” (NA 1965). Karjalan liete-sanan merki-
tys on ’hienoa hiekkaa rannalla’ (Saarikivi 2006: 19).
Ukonsaari, Rantsila: ”Metsä” (NA 1954).
Ukonsaari, Vihanti: ”Pieni kangassaareke Haapasaaren ja Pihlajasaaren välissä” sekä ”n. 
80 v. vanha tila samannimisellä kankaalla” (NA 1963).
Ukonsaari, Kiiminki: ”Suonsaareke” (NA 1957).
Ukonsaari, Rautu: ”Mäki.” ”Ukosoar ol’ mäe nim.” (NA 1959.)
Ukonsaari, Rautjärvi: ”Luonnonniittyä Ilmetjoen mutkassa” (NA 1960).
Ukonsaari, Kangasniemi: ”Niemi, joka on ollut ennen saari” (NA 1978).
Ukonsaari, Savitaipale: ”Entinen kalliosaari Rahikkalanlammessa. Lammen soistuessa 
saari on liittynyt mantereeseen”. (NA 1973.)
Ukonsaari, Ylivieska: ”Pieni metsäsaareke Varsakurun laidassa” (NA 1972).

Jostain syystä saari esiintyy maastoappellatiivina muinaisen Litorinameren rantavyöhyk-

keellä sekä osin myös subakvaattisella alueella, mutta ei juuri muualla (kartta 27). Saari-

sana esiintyy siis merkityksessä ’suon saari’ tai ’kohouma’ sangen mielenkiintoisesti ra-

jautuvalla maantieteellisellä alueella.
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Kartta 27. Saari-perusosaiset nimet, joiden tarkoitteen paikkatyyppi on kohouma.  
Paikannimet: Maanmittauslaitos. 
Litorinameren yläpuolinen alue (vaaleanvihreä alue) ja vedenkoskematon alue (vaaleanruskea 
alue): Muinaisrantojen havainnot -aineisto, GTK. 
 

Olen esitellyt paikkatyyppien muutoksia aineistossani verraten laajasti, koska ilmiö tuli 

esiin useissa eri nimityypeissä ja levikkialueen eri osissa. Osa muutoksista selittyy jär-

venlaskuilla ja soiden ojittamisella, mutta joidenkin nimien osalta tarkoitteen muutokset 

voivat johtaa juurensa kauemmas menneisyyteen. Huomasin vesistöhistorian selvittämi-

sen ilman lähtötietoja sangen haasteelliseksi.  

Paikannimistöntutkimuksen osalta ilmiö on tullut esiin Pitkäsen tutkimuksessa (1985) 

ja myös Rahkonen on viitannut siihen (2017). Muuten paikannimistöntutkimuksen puo-

lelta ei aihepiiriä teoreettiselta kannalta käsittelevää lähteistöä juuri löytynyt, vaikkakin 
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yksittäisiin tapauksiin on varmasti paikallisissa paikannimistöä käsittelevissä töissä vii-

tattu.

Olen halunnut nostaa ilmiön esiin, koska esimerkiksi muotoassosiatiivisten nimien 

tutkimuksessa nimen tulkinta perustuu nimen muotoon, ja mikäli muutokset vesistön 

muodossa jätetään huomiotta, mahdollisuus virheelliseen tulkintaan kasvaa. Vesistöhis-

toriaa ja paikannimiaineistoa kartoittava laajempi, eri alueita ja eri perusosatyyppejä kä-

sittävä tutkimus voisi sen sijaan antaa entistä parempia mahdollisuuksia paikannimistön 

ajoittamiseen. 
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4.4. Järvien, lampien ja Ukonlampien levikistä 

 
Kartta 28. Järvi-perusosan sisältävät vakavesien ja suoalueiden nimet. 
Paikannimet: Maanmittauslaitos. 
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Kartta 29. Lampi- ja -lammi-perusosan sisältävät vakavesien ja suoalueiden nimet. 
Paikannimet: Maanmittauslaitos. 
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Yhteensä vakavesiä on nimetty 64 003 (Paikannimet-aineisto, Maanmittauslaitos). Näistä 

lampi-perusosalla muodostettuja nimiä on 33 143 ja järvi-perusosalla muodostettuja 14

249. Omassa aineistossani järvi-perusosa on harvinainen ja lampi taas yksi yleisimpiä 

perusosia. Kun lampi- ja järvi-perusosan maantieteellistä levinneisyyttä tarkastellaan 

kaikkien nimettyjen vakavesien osalta, alueelliset erot näyttäytyvät selvinä (kartat 28 ja 

29). Vesistötiheydellä ja vesistöjen koolla on toki oma osansa siinä seikassa, miten ve-

denkokoumiin viittaavien perusosien levikki yleensäkin muodostuu. 

Kun Ukonlampien levikkiä verrataan Muinaisrantojen havainnot -aineistoon (kartta 

30) sekä korkeuskäyriin, on havaittavissa, että Pohjois-Suomessa Ukonlammet sijoittuvat 

supra-akvaattiselle alueelle tai sen rajalle, ja että Kaakkois-Suomessa levikin raja kulkee 

korkeustasolla 60–70 m mpy.

Ukonjärvien ja Ukonlampien levikkien ero on selkeä (kartat 12 ja 13). Koska myös 

Ukonselkä-nimisiä järvenselkiä on nimetty, olisi toki odotuksenmukaista, että tarkoittei-

den joukossa olisi myös edes muutamia suurehkoja järviä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan 

vedenkokoumien osalta Ukko-nimien tarkoitteet ovat enimmäkseen pienehköjä lampia, 

ja näidenkin joukossa jo paikkatyyppiä vaihtaneita, soiksi muuttuneita lampia on useita. 

Jostain syystä järvi-perusosa ei ole ollut Ukko-nimiä antaneen yhteisön nimenannossa 

keskeinen sana, lampi sen sijaan on. 

Lapin alueelle sijoittuvat Ukonlammet ovat kaukana toisistaan, mutta yllättävän sa-

moilla korkeuksilla (182, 197, 172 ja 184 m mpy). Kainuun Ukonlammet taas ovat ylä-

vässä maastossa korkeimmilla selänteillä, 200–250 m mpy korkeustasolle sijoittuvia koh-

teita on useita ja jotkin Ukonlammet sijaitsevat yli 250 m korkeudella. Pohjois-Karjalaan 

siirryttäessä Ukonlammet sijoittuvat korkeustasolle 180–190. (Paikannimet-aineisto, 

Maanmittauslaitos.) Lisäksi Ukonlampi-nimien levikki on itäisempi kuin muiden ukko-

elementin sisältävien vesistönimien.

Voisiko Ukonlampi-nimien itäinen levikki selittyä sillä, että osa Ukonsuo-nimistä viit-

taisikin entisiin Ukonlampi-nimisiin paikkoihin? Aineistoon sisältyy useita esimerkkejä 

Ukonlammista, jotka ovat nykyisin määriteltävissä paikkatyypiltään suoalueiksi, ja li-

säksi muutamia esimerkkejä siitä, että Ukonlampi on kadonnut, mutta alkuperäinen nimi 

on säilynyt liitynnäisnimessä Ukonlamminsuo.
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Kartta 30. Nimityyppi Ukonlampi verrattuna vedenkoskemattomaan maa-alueeseen. 
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus.  
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus. 
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos. 
Litorinameren yläpuolinen alue ja vedenkoskematon alue: Muinaisrantojen havainnot -aineisto, GTK. 
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Selkuppien keskuudessa on esiintynyt käsitys siitä, että jotkin ylänköalueilla sijaitsevista 

suoalueista ovat alkuperältään jumalallisia, samoin ylängöillä sijaitsevat järvet. Näiden 

paikkojen selitetään syntyneen jumalallisten taivaalta pudonneiden kivien aiheuttamiin 

kraattereihin esimerkiksi ukkosmyrskyn yhteydessä: “The origin of some upland swamps 

– vast watery spaces – is thought by the Ket’ Selkups to be connected with the fallen 

’celestial stones’ that fell to earth. The crater filled with water gradually and thus ‘the 

swamp appeared’. The upland lakes are supposed to have the same origin.” (Tuchkova 

ym. 2010: 174–175; 251.)

Ukko-elementin sisältäviin paikannimiin liittyy personifioituun ukkoseen viittaavaa 

perimätietoa esimerkiksi Ukonkivien osalta (luku 3.2.6.), mutta en pitäisi mahdottomana, 

että myös osa Ukonsuo- ja Ukonlampi-nimistä selittyisi samantapaisilla ajatuskuluilla.
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5. UKONVUORTEN TOPOGRAFIAA 

Kirjallisuuden ja säilyneen perimätiedon perusteella joillakin Ukko-nimisillä maanko-

houmilla on yhteyksiä muinaisiin mytologisiin ajattelutapoihin. Ei siis ole ihme, että 

myös omassa tutkimusaineistossani Ukonvuoret näyttäytyvät kiinnostavana nimityyp-

pinä, jota on syytä esitellä tarkemmin. Tutkimuskysymyksiini kuului ukko-elementin si-

sältävien nimien tarkoitteiden topografinen kuvaus. Tässä luvussa kuvaan Ukonvuori-ni-

mien tarkoitteita ja selvitän, onko nimien tarkoitteilla yhteisiä ominaisuuksia. Käsittelen 

aineistoa vesistöalueittain. Ukonvuorten levikki on tiheimmillään Saimaalla Vuoksen ve-

sistöalueella ja tämä nimistö muodostaa Ukonvuori-nimityypin ytimen. 

Tarkastelen ensinnäkin Ukonvuoriksi nimettyjen paikkojen suhdetta vesistöihin.

Ukonvuoriksi nimetyistä kohoumista 12 (33 %) rajautuu Saimaaseen, Suur-Saimaan 

osaan tai edellä mainittujen välittömässä läheisyydessä olevaan pienempään vedenko-

koumaan. Ukonvuoria on myös Kuopion Suvasvedellä sekä Päijänteeltä pohjoiseen suun-

tautuvan vesireitin varrella Ala-Keiteleen ja Liesveden varrella. Osa Ukonvuorista rajau-

tuu lampeen ja osan lähellä on suoalue tai -alueita. Kuvatessani paikkaa veteen rajautu-

vaksi tarkoitan pääasiallisesti tilannetta, jossa kohouman rinne laskeutuu melko jyrkästi 

vesistöön. En ole määritellyt veteen rajautumista tämän tarkemmin, mutta käytännössä 

olen pitänyt veteen rajautuvana kohteena sellaista kohdetta, jonka rinne on kosketuksessa 

vesirajaan. Kauempanakin olevan kohouman huipulta voi kuitenkin olla näköala vesis-

töön, kuten Hankasalmella, jossa Ukonvuori tarkoittaa korkean Hankamäen huippua. 

Huipulta on kuitenkin vesistön rantaan matkaa lähes kilometri, eikä kohdetta ole tulkittu 

veteen rajautuvaksi kohteeksi. Tässä kohteessa huipun ja läheisen vesistön vedenpinnan 

välinen korkeusero on huomattavan suuri, 84 metriä. Osasta kohteita on laadittu kartat, ja 

lisäksi yhteenveto esitetään taulukossa (liite 1). 

Toiseksi tarkastelen Ukonvuorten korkeutta. Kohouman korkeus ilmoitetaan metreinä 

merenpinnasta (m mpy), mutta korkeutta on useimmissa tapauksissa verrattu myös lähellä 

sijaitsevan vesistön pinnan korkeustasoon. Maaston muodot tulevat havainnollisesti esiin, 

kun korkeustaso on valittu läheisen vesistön pintaa hieman korkeammalta tasolta. Kol-

manneksi tarkastelen muita maaston piirteisiin liittyviä ominaisuuksia, kuten jyrkkyyttä, 
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louhikkoisuutta, kohouman muotoa ja ilmansuuntaa, jonne sen jyrkin kohta suuntautuu. 

Nämä seikat ovat havaittavissa maastokartan tai korkeuskäyrien avulla ja niitä kuvataan 

sanallisesti tekstissä. Ukonvuorten korkeudet on koottu taulukkoon (liite 1).

Vertaan myös Ukonvuoriksi nimettyjen paikkojen sijaintia Muinaisrantojen havain-

not -tietokannan aineistoon, koska tutkimuksen edetessä muodostin hypoteesin, että yh-

tenä motivaationa Ukonvuori-nimisten paikkojen nimeämiseen ovat voineet olla maas-

tossa näkyvät muinaisten rantatasojen jäljet. Muinaisrantojen merkkejä voi olla näkyvissä 

supra-akvaattisen (vedenkoskemattoman) ja subakvaattisen (vedenkoskeman) maa-alu-

een rajalla. Alun perin tarkoituksenani oli verrata ukko-elementin sisältävän nimistön si-

jaintia Muinaisrantojen havainnot -aineistoon yleisemmällä tasolla, kuten olen tehnyt 

kohdassa 4.4. Ukonlampien osalta. Kun Ukonvuorten ja muinaisrantojen suhde jäi koko 

Suomea kuvaavissa esimerkkikartoissa epäselväksi, vertasin paikannimiaineistoa ja Mui-

naisrantojen havainnot -aineistoa toisiinsa myös jokaisen Ukonvuoreksi nimetyn kohteen 

osalta paikallisesti (liite 2). Tulosten suhteen on huomattava, että Muinaisrantojen ha-

vainnot -aineiston metatekstissä on esitetty maininta, että ”tuotetut karttatasot on alun 

perin koottu Suomen mittakaavassa yleismittakaavallisiin käyttötarkoituksiin, mutta [ai-

neisto] on mahdollisesti käyttökelpoinen myös paikallisiin tutkimuksiin ainakin pistemäi-

senä informaationa käytettynä” (rantatasoista ks. Åberg, A. ylimmän rannan ja Åberg, S. 

Litorinameren osalta).

Luvun aineisto on poimittu Maanmittauslaitoksen aineistosta, ja siihen sisältyy 38 

Ukonvuori-nimistä kohdetta, neljä Ukkovuori-nimistä kohdetta ja yksi Ukonvuoret-nimi-

nen kohde. Yksi Ukkovuori-nimien tarkoitteista on saari, muut on määritelty kohoumiksi. 

Yhteensä tässä luvussa tarkasteltavia Ukonvuori-nimityyppiin kuuluvia nimiä on siis 43. 

Kartoissa on käytetty Maanmittauslaitoksen korkeuskäyräaineistoa (10 m ja 2,5 m tark-

kuudella, Maastotietokanta) sekä Suomen ympäristökeskuksen Ranta10-aineistoa (ny-

kyiset vesistöt). Kohoumien korkeudet on poimittu Maastotietokannan Paikannimet-ai-

neistosta sekä vesistöalueisiin liittyvät tiedot Järviwikistä.
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5.1. Vuoksen vesistöalue: vesialueisiin rajautuvia Ukonvuoria 

Vuoksen vesistöalueella sijaitsevien 23 Ukonvuoren tarkoitteista 14 (61 %) rajautuu suo-

raan veteen. Vesialueisiin rajautuvia Vuoksen vesistöalueen Ukonvuoria ovat seuraavat:

Ukonvuori, Juva, Enovesi 1 (ei karttaa); Ukonvuori, Juva, Enovesi 2 (ei karttaa); Ukon-

vuori, Juva, Rautjärvi (ei karttaa); Ukonvuori, Mikkeli, Luonteri (ei karttaa); Ukonvuori,

Mikkeli, Louhivesi (kartta 34); Ukkovuori, Mikkeli, Paljavesi (ei karttaa); Ukonvuoret,

Puumala, Saimaa (kartta 31); Ukonvuori, Puumala, Kuorejärvi (kartta 32); Ukonvuori,

Savonlinna, Pihlajavesi (kartta 33); Ukonvuori, Sulkava, Hietalampi (kartta 26); Ukon-

vuori, Enonkoski, Kolovesi (kartta 35); Ukonvuori, Kuopio, Roikanvesi (ei karttaa);

Ukonvuori, Kuopio, Suvasvesi (kartta 36) ja Ukonvuori, Suonenjoki, Lempyynjärvi

(kartta 37).

Puumalassa sijaitsee kaksi Ukonvuorta. Näistä Ukonvuoret-niminen kohde sijaitsee 

Saimaalla Luukkolanvirran tuntumassa ja rajautuu veteen (kartta 31).Kart34.)

Toinen Puumalan Ukonvuori sijaitsee Hurissalossa Saimaaseen kuuluvan Lietveden 

itäpuolella. Se ei nykyisin rajaudu suoraan Saimaaseen vaan Kuorejärvi-nimiseen lam-

peen, jonka erottaa Saimaasta kapeahko ja matala kannas. 129 metriä korkealla Ukon-

vuorella on jyrkänteitä, avokalliota ja Ukonmäki-niminen talo. Korkeuskäyrällä 80 Kuo-

rejärvi yhdistyy Saimaaseen (kartta 32). Saimaan korkeustaso on nykyisin 75,7 m mpy.

Vedenkorkeus vaihtelee, ja vuoden 1847 jälkeen tehdyissä mittauksissa vedenpinta on 

ollut korkeimmillaan vuonna 1899, jolloin vedenkorkeus oli 77,71 m mpy. (Järviwiki.) 

Myös Ukonvuoren eteläpuolella on pieni vesialue, Kolmisoppi-niminen lampi, jonka kor-

keus on 84,7 m mpy. Tällä korkeustasolla Ukonvuori muodostaa suipon kaakkoon suun-

tautuvan niemen.

Molemmat Puumalan kohteet sijaitsevat supra-akvaattisella alueella (liite 2: kartat 60

ja 61).
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Kartta 31. Ukonvuoret, Puumala, Saimaa. 
80 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

 

 
Kartta 32. Ukonvuori, Puumala, Kuorejärvi. 
80 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
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Savonlinnan alueella, Saimaan Pihlajaveteen (Moinselkä) kuuluvan lahden perukoilla si-

jaitsee Ukonvuori, jonka korkeus on 95 m mpy (kartta 33). Kohde ei sijaitse supra-ak-

vaattisella alueella, jonka raja täällä Muinaisrantojen havainnot -mallinnuksen mukaan 

kulkee noin 100 m mpy -korkeustasolla.  

 
Kartta 33. Ukonvuori, Savonlinna, Pihlajavesi. 
80 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Sulkavalla sijaitsee Ukonvuori, jonka korkeus on 122 m mpy. Kohde rajautuu pieneen 

Hietalampeen, mutta lähellä on myös Suur-Saimaaseen kuuluva Enonvesi. Kohde on esi-

telty paikkatyypin muutoskohteena, koska Ukonvuoren lähellä on Ukonniemenpelto-ni-

minen viljelys, mutta nykyisessä karttakuvassa ei erotu niemeä (ks. 4.3.1. Ukonniemi). 

Paikalle kuitenkin muodostuu Muinaisrantojen havainnot -mallinnuksessa supra-akvaat-

tinen saareke, jonka luoteiskulmaan Ukonvuori sijoittuu (liite 2: kartta 66). 

Juvan Ukonvuorista kaksi sijaitsee Saimaaseen kuuluvalla Enovedellä ja yksi Raut-

järvellä Enoveden lähistöllä. Enovedellä Ukonvuoret sijaitsevat sokkeloisten ja suojaisten 

vesireittien varsilla. Korkeampi Ukonvuorista muodostaa ellipsin muotoisen melkein ete-

lään suuntautuvan jyrkän niemen, jonka päässä on vielä toinen niemeke. Jyrkänteitä on 

merkitty itäkoilliseen ja länsilounaaseen, ja rannassa on myös louhikkoa. Toinen lähis-

töllä sijaitseva Ukonvuori rajautuu veteen itä/eteläpuoleltaan, ja sen länsipuolella on pieni 
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lampi (Kerlampi). Enoveden vedenkorkeus on 75,8 m mpy, joten korkeampi vuorista ko-

hoaa noin 50 metriä vedenpinnan yläpuolelle. Kolmas Juvan Ukonvuorista sijaitsee Raut-

järvellä ja on korkeudeltaan 127 m mpy. Rautjärven vedenpinta (83,5 m mpy) on selvästi 

Enovettä korkeammalla, joten tämä Ukonvuori kohoaa veden pinnasta 43 metrin korkeu-

teen. Se on jyrkänteinen ja osin louhikkoinen kalliokumpare, oikeastaan pohjoiseen suun-

tautuva niemi, joka rajautuu sekä lännen että idän puolelta lahtiin. Jokainen Juvan Ukon-

vuori muodostaa ”supra-akvaattisen saaren” (liite 2: kartat 62 ja 63).

Mikkelissä on useita Ukonvuoria. Suur-Saimaaseen kuuluvalla Luonterilla sijaitsee 

109 metriä korkea Ukonvuori, jonka kallio suuntautuu luoteeseen. Kohde sijaitsee sal-

messa. Lähellä on Ukonlahti- ja Ukonvirta-nimiset paikat. Vastapäätä on Neitvuori-nimi-

nen kohouma sekä Akonniemi, Kaukosenvuori ja kaksi Hiidenmaata. Tämä Mikkelin 

Ukonvuori on näihin salmen toisella puolella sijaitseviin kallioisiin, jyrkkiin ja korkeisiin 

kohoumiin verrattuna kartalta katsoen vaatimaton kohde, mutta sijaitsee kuitenkin supra-

akvaattisen maastonkohdan rajalla (liite 2: kartta 64).

Louhivedellä Mikkelissä sijaitseva Ukonvuori on lounaaseen suuntautuva kallioranta, 

jonka korkeus on  96 m mpy (kartta 34). Se muistuttaa Luonterilla sijaitsevaa Ukonvuorta 

eikä ole topografisesti erityisen huomiota herättävä ainakaan kartalta tarkastellen. Se ei 

sijaitse lahdessa eikä varsinaisesti salmessakaan, vaikka sen edustalla on muutamia pieniä 

saaria. Louhiveden Ukonvuori ja Paljavedellä Mikkelissä sijaitseva Ukkovuori-niminen 

saari (korkeus 89 m mpy) eivät ole supra-akvaattisella alueella. 
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Kartta 34. Ukonvuori, Mikkeli, Louhivesi. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Enonkosken pitäjän alueella sijaitsee kaksi Ukonvuorta, joista toinen, Kolovedellä sijait-

seva, on tunnetumpi kalliomaalauksineen (kartta 35). Kohdetta on käsitelty luvussa 3.2.2. 

Muinaisrantojen havainnot -mallinnuksessa Ukonvuori sijoittuu pitkänomaiselle supra-

akvaattiselle saarekkeelle (liite 2: kartta 65). 

 
Kartta 35. Ukonvuori, Enonkoski, Kolovesi. 
80 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
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Toinen Kuopion Ukonvuorista sijaitsee Suvasvedellä kohdassa, jossa Heinäveden reittinä 

tunnettu vesiväylä alkaa. Tämä Ukonvuori suuntautuu laajalle järvenselälle, mutta piirre 

ei ole Ukonvuorille tyypillinen. Vastaavia kohteita ei Ukonvuorten joukossa ole. Suvas-

veden korkeustaso on 81,2 m mpy ja Ukonvuoren korkeus 100 m mpy.  

Lähellä on nimiryväs, joka on ukko-elementin sisältävien nimien joukossa laajimpia. 

Vuoren eteläpuolella sijaitsee laaja kaakkoon avautuva Ukonlahti ja samanniminen kylä, 

kaksi laajaa Ukonniemeä, jotka suuntautuvat kaakkoon ja luoteeseen, lisäksi kaksi Ukon-

lampea, Ukonsaari ja Ukonkari. (Kartta 36.) Kaakkoon suuntautuvan Ukonniemen yh-

teydessä on Ukonlampi, jossa on kaksi saarta: Päiviö ja Kuusikko. Ukonlahdessa sijaitsee 

Kalmosaari ja lahteen rajoittuu Piivuori-niminen jyrkänteinen kohouma. Luoteeseen 

suuntautuvan Ukonniemen kärjessä on Ukonsaari, joka on luonnonsuojelualuetta.  

Ukonvuoriin ei yleensä liity vastaavaa nimiryvästä. Havainnollistan 90 metrin kor-

keuskäyrän avulla tilannetta, joka on erikoinen siinä mielessä, että suppealla alueella on 

kaksi Ukonniemeä ja kaksi Ukonlampea. Nimet lienevät syntyneet vesialueella tapahtu-

neiden muutosten myötä. 

 

 
Kartta 36. Ukonniemi, Ukonlahti, Ukonvuori. Kuopio, Suvasvesi. 
90 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  

Ukonkari

Ukonlahti

Ukonlahti

Ukonlahti

Ukonlampi

Ukonvuori

Ukonsaari
Ukonniemi

Ukonlampi Ukonniemi
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Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Kahden Ukonlammen olemassaolo selittyisi sillä, että lammet ovat aikaisemmin kuulu-

neet samaan vesialueeseen, johon on viitattu jollakin ukko-elementin sisältävällä nimellä. 

Keskellä sijaitsevan Ukonlammen korkeus on 82 m mpy ja Suvasveden 81,2 m mpy.  

Luoteeseen pistävien Ukonniemen, Ukonsaaren ja Ukonkarin nimet lienevät synty-

neet muiden nimien antaman mallin mukaan. Kuninkaan tiekartaston karttaan 1790 ei ole 

merkitty luoteenpuoleista Ukonlampea, mutta kartasta löytyy kaakonpuoleinen Ukonlahti 

(Uckon lax). Tämän eteläpuolella on nimetön pieni lampi, toinen nykyisistä Ukonlam-

mista. (Harju & Lappalainen toim. 2010.)  

Kuopiossa on myös toinen Ukonvuori (91 m mpy), joka sijaitsee kapeassa vesistössä 

(Roikanvesi-Riistavesi), pohjoiseen menevän kapean ja sokkeloisen vesireitin varrella. 

Kyseessä on jyrkkä kallio, joka laskee suoraan veteen. Ukonvuorten levikkialue päättyy 

Roikanveden Riistavedelle. Tästä alkaa Ukonvaarojen levikkialue. Verraten matalina 

Kuopion Ukonvuoret jäävät selvästi vedenkoskemattoman alueen ulkopuolelle ja eroavat 

siten monista Savon alueen Ukonvuorista.  

Pohjois-Savon alueella sijaitseviin Ukonvuoriin kuuluu vielä 123 metriä korkea kohde 

Suonenjoella. Tämä Ukonvuori rajautuu pieneen Lempyynjärveen ja varsinaisesti sen hy-

vin kapeaan pohjoispäähän, joka kohouman kohdalla on soistunut. (Kartta 37.)  

Lempyynjärven korkeustaso on 103,6 m mpy. Ukonvuoren luoteispuolella on Lem-

pyynjärveä yli kymmenen metriä korkeammalla tasolla sijaitseva Saittajärvi. Reittivesistä 

lähimpänä on Kuvansi (98,5 m mpy). Kohde ei sijaitse supra-akvaattisella alueella.  
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Kartta 37. Ukonvuori, Suonenjoki. 
110 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus 

  

^
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5.2. Vuoksen vesistöalue: vesialueisiin rajautumattomia 
Ukonvuoria 

Vuoksen vesistöalueen Ukonvuori-nimityyppiin kuuluvia kohteita, jotka eivät rajaudu 

suoraan vesistöön, on yhdeksän (39 %), ja ne ovat seuraavat: Ukonvuori, Enonkoski, 

Enonvesi (kartta 38); Ukonvuori, Heinävesi, Kypärä (kartta 40); Ukonvuori, Heinävesi, 

Rummukkala (kartta 39); Ukonvuori, Joroinen (kartta 41); Ukonvuori, Ruokolahti (kartat 

42 ja 43); Ukonvuori, Lappeenranta 1 (kartta 44) ja Ukonvuori, Lappeenranta 2 (kartta 

44); Ukonvuori, Lappeenranta 3 (kartta 44) ja Ukkovuori, Lappeenranta (ei karttaa). 

Toinen Enonkosken Ukonvuorista on korkeudeltaan 129 m mpy. Enonkosken Ukon-

vuoressa on lounaaseen suuntautuva jyrkänne, jonka alapuolella on kapea suoalue. Lähin 

vesistö on Saimaaseen kuuluva Enonvesi. Ukonvuori muodostaa supra-akvaattisen saa-

rekkeen (liite 2, kartta 67). 

 

 
Kartta 38. Ukonvuori, Enonkoski, Enonvesi. 
80 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

^
Ukonvuori

Enonvesi (Saimaa N60+75.80)
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Heinäveden kaksi nimettyä Ukonvuorta edustavat tyyppiä, joka ei rajaudu vesistöön, vaan 

suoalueeseen. Heinäveden Kypäräjärvellä sijaitsevan Ukonvuoren (kartta 40) rinteestä 

on läheisen Torvinen-nimisen järven rantaan pari sataa metriä, mutta kohouman lounais-

puolella on suoalue. Rummukkalan kylän Ukonvuorelta (kartta 39) on Härkälampeen 

matkaa noin 450 metriä, mutta kohouman ja Härkälammen välissä, kohouman eteläpuo-

lella, on ojitettu suo. Kumpikaan näistä kohteista ei erotu lähialueensa korkeimpana ko-

houmana, vaan ne sijaitsevat osana kumpuilevaa maisemaa, josta löytyy edellä mainittuja 

kohteita jyrkempiä ja suurempia kohoumia.

Heinäveden Ukonvuorilla kesäkuussa 2018 suoritettu kenttäretki17 todisti, että näistä-

kin kohteista on löydettävissä muihin Ukonvuoriin liittyviä piirteitä, joskin vesistösuh-

teiltaan hiukan muuttuneessa muodossa. Molemmissa kohteissa on jyrkähkö kalliorinne, 

jonka alla on alavaa, suoperäistä maastoa. Kalliorinteiltä löytyy kohtia, joista näköala il-

man nykyistä kasvillisuutta ulottuisi kauas.

Rummukkalan kylän Ukonvuoreksi merkityn paikan kaakkoispuolella sijaitsevassa 

rinteessä oli vanhan asumuksen kivijalan jäänteet ja tulisijan raunio. Yksityistiellä tavatun 

paikallisen asukkaan mukaan asumuksen jäänteet ovat 1900-luvulta, ja hänen mukaansa 

rinteessä olisi useampienkin samaan pihapiiriin kuuluneiden rakennusten jäänteitä. Hä-

nellä ei ollut tietoa kaskeamisesta alueella. Rinteessä asumuksen raunion yläpuolella oli

lisäksi muutamia pienehköjä kiviraunioita sekä suorakaiteen muotoinen noin 0,5– 0,7 m 

syvä painauma kuusen juurella. Ukonvuoreksi nimetty paikka sijaitsee hiukan ylempänä 

kuin edellä mainitut asumuksen rauniot, ja sen jyrkkä rinne suuntautuu länteen. Tällä alu-

eella maasto on kuivempaa ja kalliota on hiukan näkyvissä, mutta muuten rinne on kas-

villisuuden ja puuston peittämä.

                                                

17 Kenttäretkellä oli mukana luontokartoittaja Heini Vänttinen, jota kiitän lämpimästi opastuksesta sekä 
tarkoista havainnoista. 
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Kuva 5. Ukonvuoren puustoinen rinne. Heinävesi. 
Kuva: Tiina Aalto. 
 

Korkeuskäyrien tarkastelu tuottaa mielenkiintoisen tuloksen. 100 metrin korkeuskäyrällä 

rajautuvat kauempana olevat isommat vesistöt, mutta 120 metrin käyrällä Ukonvuoren 

edustalle muodostuu kapeikko, joka johtaa eteläpuolella oleviin pieniin vesistöihin (kartta 

39). Lähimpänä sijaitsee Härkälampi. Ukonvuoren lounaispuolelle sijoittuva kosteikko 

on nykykartan mukaan tiheään ojitettu. 120 metrin käyrä on pääpiirteissään sama kuin 

Itämeren ylimmän rannan raja Muinaisrantojen havainnot -aineistossa (liite 2: kartta 68),  

ja Ukonvuori sijoittuukin supra-akvaattisen alueen rajalle.  

On huomattava, että Ukonvuoren lähiseudulta löytyy korkeampiakin kohoumia, esi-

merkiksi Iso-Rummukka-nimiseen vesistöön rajautuva Hiisivuori, jonka jyrkältä laelta 

(yli 170 m mpy) näkee paikallisen tiedon mukaan Kuopioon saakka. Hiisivuori kuuluu 

samaan supra-akvaattiseen ylänköalueeseen kuin Ukonvuorikin, sijoittuen alueen luotei-

seen kulmaan. 
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Kartta 39. Ukonvuori, Heinävesi, Rummukkala. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Toinen Heinäveden Ukonvuorista, Kypärän kylän tuntumassa oleva Ukonvuori, on tasa-

lakinen, kasvillisuuden peittämä kohouma, jonka usealla sivulla on kalliopaljastumia. Tä-

män Ukonvuoren korkein kohta muodostaa pienen supra-akvaattisen saarekkeen (liite 2: 

kartta 69). 
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Kartta 40. Ukonvuori, Heinävesi, Kypäräjärvi. 
100 metrin korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Kun vertailuun otetaan Ukonvuoria laajemmalta alueelta ja verrataan niiden sijaintia 100 

metrin korkeuskäyrään (kartta 41), havaitaan, että Etelä-Savon Ukonvuoret sijoittuvat sa-

mantapaisesti suhteessa tähän korkeustasoon. Enonkosken Koloveden Ukonvuori sekä 

toinen Enonkosken kunnan alueella oleva Ukonvuori rajautuvat vesistöön, mutta Jorois-

ten sekä Heinäveden kohteet suoalueisiin.  
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Kartta 41. Ukonvuoria. Joroinen, Heinävesi, Enonkoski. 
100 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät, paikannimiaineisto ja kohoumien korkeustiedot: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 

 

Joroisissa sijaitseva Ukonvuori ei rajaudu nykyisellään veteen. Se on Etelä-Savon Ukon-

vuorista korkein (164 m mpy) ja topografialtaan jylhä, karttakuvan mukaan myös louhik-

koinen. Ukonvuoren harjanteen länsi- ja lounaispuolella on suota ja pikku lampia. Lähis-

tön vesistöjä ovat esimerkiksi Sysmä, Paro, Syvänsi ja Valkeinen. Alueella on jyrkänteitä 

sekä louhikkoa. Läheisten lampien korkeudet harjanteen lounaispuolella ovat Pitkälampi 

122 m mpy ja Matolampi 116,3 m mpy. Korkeuseroa Ukonvuoren korkeimman kohdan 

ja Pitkälammen vedenpinnan välillä on yli 40 metriä, mikä on suunnilleen sama korkeus-

ero kuin Juvan Ukonvuorten ja Enonkosken Koloveden Ukonvuoren korkeusero Saimaan 

pintaan verratessa nykyisin. Ukonvuoren itä- ja koillispuolella olevat lammet ovat huo-

mattavasti alempana (Valkeinen 105,7 m mpy, Hiehonlampi 103,1 m mpy ja Matkus-

lampi 104 m mpy). Ukonvuori sijaitsee supra-akvaattisella alueella, mutta ei sen rajalla 

(liite 2: kartta 70). 

Saimaan ympäristön Ukonvuoriin kuuluu myös Ruokolahdella Etelä-Karjalan puo-

lella sijaitseva Ukonvuori. Korkeusmalli näyttää sen erikoisen topografisen sijainnin 

(kartta 39). Vuoren korkeus (129 m mpy) vastaa muidenkin Saimaan ympäristön Ukon-

vuorten korkeuksia, mutta se ei sijaitse Saimaan rannalla eikä rantavyöhykkeelläkään. 

Ukonvuori rajautuu sekä pohjois- että eteläsuunnaltaan suoalueisiin, jotka puolestaan 
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Kartta 43. Ukonvuori, Ruokolahti. 
90 m käyrä vahvistettu. 
Paikannimet ja korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Lappeenrannan kolme Ukonvuorta sijaitsevat Saimaan alueen ulkopuolella, Salpausselän 

eteläpuolella. Paikat eroavat siinä mielessä Ukonvuorten kokonaiskuvasta, että ne eivät 

sijaitse reittivesistön lähellä. Sen sijaan kohteiden lähellä on pieniä järviä ja erikokoisia 

suoalueita.  

Kartalla 44 ovat näkyvissä kolme Lappeenrannassa sijaitsevaa Ukonvuorta sekä nii-

den korkeudet. Pohjoisin kohteista, 104 metriä korkea Ukonvuori on Lappeenrannan ym-

päristön Ukonvuorista jylhin (Lappeenranta 1). Vuoressa on länteen suuntautuva jyr-

känne ja avokalliota. Sen länsipuolella on toinen jyrkänteinen, Haukvuori-niminen ko-

houma, joka on Ukonvuorta laajempi. Kohoumien välissä on kapeita suoalueita ja ojia. 

Ukonvuoren vieressä on myös pienempi Annivuori-niminen kohouma. Maasto muistuttaa 

korkeuseroineen ja jyrkänteineen Lahden Ukonvuoren ympäristöä. Kartassa 44 Ukon-

vuorten sijaintia on verrattu 70 metrin korkeuskäyrään, koska pohjoisemman Ukonvuo-

ren edustalla oleva suo sijaitsee 68 m mpy ja suolla sijaitsevat Hauklammit 64 m mpy. 

^
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Kartta 44. Ukonvuori-nimiset kohteet ja niiden korkeudet. Lappeenranta. 
70 m korkeuskäyrä vahvistettu.  
Korkeuskäyrät ja kohoumien korkeustiedot: Maanmittauslaitos. 
Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
Muinaisrantojen havainnot -aineisto, GTK. 

 
Edellisen kohteen eteläpuolella sijaitseva Ukonvuori on 96 metriä korkea (Lappeenranta 

2). Kohde ei ole yhtä jyrkkä kuin edellinen, mutta kallioinen, ja sen länsipuolella on pieni 

kosteikkoalue. Lähellä on, kuten edellisessäkin kohteessa, Annivuori-niminen kohouma. 

Ensiksi mainittu Ukonvuori sijoittuu pienen supra-akvaattisen alueen kohdalle (liite 2, 

kartta 72), toinen ei.  

Kolmas Lappeenrannan Ukonvuorista on 85 metriä korkea (Lappeenranta 3). Koh-

teessa on länteen suuntautuva jyrkänne ja luoteeseen pistävä pieni niemeke. Vuoren ym-

päristössä on Ukonvuorensuo-niminen kosteikko ja lähellä myös laaja Kuijärvensuo-ni-

minen suo. Suon keskellä sijaitsee Kuijärvi, joka sijoittuu korkeustasolle 55,7 m mpy. 

Paikan topografiasta voi päätellä, että Kuijärven nimen taustalla voisi olla nimi *Kuiva-

järvi. Tämä ja seuraava kohde, Ukkovuori, eivät sijoitu supra-akvaattiselle alueelle. 

^

^

^
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Lappeenrannan Ukkovuori-niminen kohde (Lappeenranta 4) sijaitsee suoalueiden vä-

liin muodostuvalla kannaksella. Länsipuolella on Iso ja Pieni Sarasaari-nimiset suonsaa-

rekkeet Sarasaarensuo-nimisellä suoalueella ja itäpuolella Ukkosuo-niminen suoalue. 

5.3. Kymijoen vesistöalue: vesialueisiin rajautuvia Ukonvuoria 

Kymijoen vesistöalueella sijaitsevien 15 Ukonvuoren tarkoitteista 8 (53 %) rajautuu suo-

raan veteen. Vesialueisiin rajautuvia Kymijoen vesistöalueen Ukonvuoria ovat seuraavat: 

Ukkovuori, Kouvola (kartta 53); Ukonvuori, Lahti (kartta 49); Ukonvuori, Sysmä (kartta 

48); Ukonvuori, Mikkeli, Pesäjärvi (kartta 47); Ukonvuori, Jyväskylä (kartta 46); Ukko-

vuori, Savitaipale, Lennusjärvi (kartta 50); Ukonvuori, Äänekoski (ei karttaa) ja Ukon-

vuori, Konnevesi (kartta 45).

Äänekoskella on ukko-elementin sisältävien nimien ryväs: Ukonvuori, Ukonniemi,

Ukonlahti ja Ukko-niminen talo, joka sijaitsee niemellä. Nimien tarkoitteet rajautuvat 

Ala-Keiteleeseen (99,5 m mpy). Ukonvuoren korkeus on 125 m mpy. Ukonvuori on kool-

taan laaja, ja osa siitä kuuluu supra-akvaattiseen alueeseen (liite 2, kartta 73).

Konneveden Ukonvuori rajautuu osin Liesveteen, osin Ukonjärveen. Kohouman

suuntana on luode. Liesveden nykyinen korkeus on 90,3 m mpy ja Ukonjärven 90,6 m

mpy. Järvi sijaitsee Ukonvuoren ja Ukonmäen välissä. Kuninkaan kartastossa 1776–1805

ei ole nimetty Ukonjärveä, vaan Ukonlampi: Ucko Lambi (Alanen & Kepsu 1989). Ukon-

vuoren kohdalla on pieni supra-akvaattinen alue (liite 2, kartta 74).
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Kartta 45. Ukonvuori, Ukonmäki ja Ukonjärvi, Konnevesi. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Reittivesiin rajautuvien Ukonvuorien lisäksi Kymijoen vesistöalueella on Ukonvuoriksi 

nimettyjä kohteita, jotka ovat yhteydessä vesistöihin, mutta vesistö on pienehkö lampi tai 

järvi laajemman vesistön läheisyydessä.  

Jyväskylän Ukonvuori (138 m mpy) on jyrkähkö ja louhikkoinen kohouma kahden 

järven välissä. Kohde sijaitsee Päijänteen pohjoispuolisen vesireitin tuntumassa. Leppä-

vesi (80,8 m mpy) yhdistää Päijänteen ja Keiteleen ja laskee Päijänteeseen. (Järviwiki.) 

Ukonvuori ei sijaitse tämän vesiväylän varrella, vaan sen läheisyydessä kahden pienem-

män järven välisellä kannaksella. Näiden korkeudet ovat Muurikaisjärvi 88,3 m mpy ja 

Palvajärvi 103,2 m mpy. (Kartta 46.)  

 

Ukonmäki

Ukonvuori

Ukonjärvi
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Kartta 46. Ukonvuori, Jyväskylä.  
100 m korkeuskäyrä vahvistettu.  
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos. 
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 

 

Ukonvuoren ja läheisten Sulunvuoren ja Härkövuoren maasto on hyvin jyrkkää ja louhik-

koista. Sulunvuoren rinteessä näkyy korkeinta rantaa osoittava kivipalle korkeustasolla 

148–143 m mpy (Ristaniemi 1987: 13). Ukonvuoressa ei ole ylimmän rannan havainto-

pistettä, mutta Sulunvuoreen merkitty louhikko jatkuu Ukonvuoressa. (Liite 2: kartta 16; 

Muinaisrantojen havainnot -aineisto; Karttapaikka.) Pitäjänkartassa (1840-luku) ko-

houmien nimistä on mainittu Sulunvuori muodossa Sulkuvuori ja Härkövuori muodossa 

Härkölahdenvuori, mutta Ukonvuoren nimeä ei mainita (Pitäjänkartta, Jyväskylä).  

Mikkelin luoteisosassa Kangasniemen suunnalla sijaitsee kaksi Ukonvuorta verraten 

lähekkäin toisiaan. Nämä kohteet sijoittuvat Joroisten Ukonvuoren tapaan supra-akvaat-
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tisten alueiden tuntumaan ja toinen Puulan, toinen Kyyveden tuntumaan. Ukonvuoret si-

joittuvat nykyisen Mikkelin ja Juvan alueille sijoittuvan laajahkon supra-akvaattisen alu-

een reunalle (kartta 47). 

 

 

 
Kartta 47. Etelä-Savon Ukonvuoria suhteessa vedenkoskemattomaan alueeseen. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
Vedenkoskematon alue: Muinaisrantojen havainnot -aineisto, GTK. 
 

Puulaa lähempänä oleva Ukonvuori (kartalla 47 läntisin kohde) rajautuu Pesäjärvi-nimi-

seen pieneen järveen. Ukonvuoressa on joitakin jyrkänteisiä kohtia (koilliseen ja lounaa-

seen suuntautuvia). Suunnilleen vastapäätä sijaitsee Pakananiemi-niminen jyrkänteinen 

kapea niemi. Muinaisrantojen havainnot -aineistossa Ukonvuori muodostaa supra-ak-

vaattisen etelään pistävän niemen (liite 2, kartta 76). 

Tämän kohteen itäpuolella, lähempänä Kyyvettä sijaitseva Ukonvuori on luokiteltu 

veteen rajautumattomiin kohteisiin, vaikka tämänkin Ukonvuoren läheisyydessä on vesi-

alue (Haukilampi), jonka soistuneella reunalla kohouma sijaitsee.  

Vaikka Saimaan alueella on useita Ukonvuoria, ja Päijänteen pohjoispuolisten reitti-

vesien varsilla samoin, itse Päijänteellä ei ole yhtäkään Ukonvuoreksi nimettyä paikkaa. 

Nykyisten karttanimien tarkoitteista lähimmäksi sijoittuu Sysmässä sijaitseva Ukonvuori, 

jonka korkeus on 108 m mpy (kartta 48). Tämä kohde rajautuu Korkeanalanen-nimiseen 

^
^

Ukonvuori
Ukonvuori
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järveen, jonka korkeus on 85,5 m mpy. Vesiyhteys Päijänteeseen muodostuisi korkeus-

käyrällä 90 m mpy, joskin vaivoin (kartta 48). Kohde ei ole supra-akvaattisella alueella. 

 
Kartta 48. Ukonvuori, Sysmä. 
90 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Savitaipaleella sijaitseva Ukkovuori on Lennusjärveen laskeva jyrkänne, joka suuntautuu 

lounaaseen (kartta 50). Tämän Ukkovuoren korkeus on 92 m mpy. 

Kouvolassa on Ukkovuori, joka rajautuu Ukkolammiin. Ukkovuoren korkeus on 145 

m mpy ja Ukkolammin korkeus 105,3 mpy (kartta 53). Kohde sijoittuu laajemman supra-

akvaattiselle alueen reunalle (liite 2: kartta 77). 

Levikkialueen etelärajalla sijaitsevista Ukonvuorista Lahden Ukonvuori on myös luo-

kiteltava vesistöön rajautuvaksi (kartta 49). Kohde sijaitsee Ruuhijärven ja Arrajärven 

välissä. Ukonvuoren länsipuolella on pieni, Ukonsuon ympäröimä Ukonlammi, joka si-

jaitsee korkeudella 88 m mpy. Ukonsuon korkeus on 90 m mpy, ja tämä käyrä on myös 

kartassa vahvistettu. Senaatin kartastossa nimet ovat muodossa Ukkovuori ja Ukkolampi. 

^
Ukonvuori

Sysmä
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Ukonvuoren itäpuolella on Kymijoen Arrajärven Kymenkäänne18. Ukonvuoren huipulla 

on vedenkoskematonta maata (liite 2; kartta 78). 

Luvussa 3 esitetyistä levikkikartoista (esim. kartta 1, Ukonvuori; kartta 12, Ukon-

lampi; kartta 17, Ukonniemi) käy ilmi, että itä- ja länsimurteiden eteläraja, oikeastaan 

kaakko-luode-suuntaisesti sijoittuva murreraja, rajaa myös ukko-elementin sisältävää pai-

kannimistön levikkiä, etenkin vesistönimien osalta. Lahden Ukonvuori sijoittuu tälle ra-

jalle.  

 

 
Kartta 49. Ukonvuori, Lahti.  
90 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 

                                                 

18 Kymijoki laskee tähän pohjoisesta, Heinolan Konnivedeltä, Vuolenkosken kautta. Vesistönkohta on 
syntynyt noin 5000 eKr, jolloin Muinais-Päijänteen eteläosissa kohonnut vesi puhkaisi noustessaan Hei-
nolanharjuun uuden väylän.  (Huurre 1998: 37.) 

^
Ukonvuori

Arrajärvi

Ukonlammi
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5.4. Kymijoen vesistöalue: vesialueisiin rajautumattomia 
Ukonvuoria 

Kymijoen vesistöalueen Ukonvuori-nimityyppiin kuuluvia kohteita, jotka eivät rajaudu 

suoraan vesistöön, on 7 (47 %), ja ne ovat seuraavat: Ukonvuori, Mikkeli, Haukilampi

(kartta 51); Ukonvuori, Mäntyharju (kartta 53); Ukonvuori, Pertunmaa (kartta 52); Ukon-

vuori, Petäjävesi (ei karttaa); Ukonvuori, Hankasalmi (ei karttaa); Ukonvuori, Savitaipale, 

Lantansuo (kartta 50) ja Ukonvuori, Savitaipale, Lennusjoki (kartta 50).

Hankasalmen Ukonvuori on Hankamäen korkein huippu Kuuhankaveden ja Hanka-

veden välisen Pellisensalmen kohdalla.  Hankamäki on laaja Hankaveteen rajoittuva 

mäki, jolla on asutusta. Lintuharrastajien internet-sivusto kuvaa paikkaa seuraavasti: 

”Hankamäki, ja sen korkein huippu Ukonvuori, sijaitsee aivan Hankasalmen kirkonkylän 

kupeessa, historiallisella Savon ja Hämeen rajalinjalla. Ympäristöä selvästi korkeam-

malle nousevan laen pelloilta aukeaa hyvä näkymä etenkin lounaaseen, mutta myös itään 

ja länteen on lähes rajaton näkyvyys. Pohjoisen sektori on huonompi.” (KSLY Hanka-

mäki.) Ukonvuoren huipun korkeus on 183 m mpy, ja kohouman laki kohoaa yli 80 metriä 

korkeammalle kuin lähimmän vesistön, Hankaveden, pinta. Hankamäki on supra-akvaat-

tista aluetta, ja Ukonvuori sijoittuu alueen keskelle (liite 2: kartta 79).

Petäjäveden Ukonvuori on Ukonvuorista korkein (188 m mpy), mutta koska se sijait-

see ylänköalueella, kohouma ei erotu karttakuvassa erityisen laajana tai jyrkkänä vaan 

muistuttaa topografialtaan Pertunmaan ja Mäntyharjun Ukonvuoria. Vuoren eteläpuolella 

suoalue, jonka nimeä ei tunneta, ja lähellä on Ala-Kintaus-niminen järvi. Kintauden kor-

keustaso on 154,4 m mpy, ja järvi laskee Huhtiaan ja Karikkoselkään ja lopulta Jämsän 

kautta Päijänteeseen. Kohde sijaitsee supra-akvaattisella alueella.

Savitaipaleella on kaksi Ukonvuoriksi nimettyä kohoumaa, jotka sijaitsevat alavien 

suo- ja peltoalueiden ympäröimänä. Näistä itäisemmän kohteen läheisin järvi on Mie-

lakka korkeudella 83,1 m mpy. Ukonvuoren länsipuolella oleva Lantansuo sijaitsee kor-

keudella 86 m mpy. Kartassa 50 on verrattu Ukonvuorten sijaintia 90 metrin korkeus-

käyrään. 
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Kartta 50. Savitaipaleen Ukonvuori- ja Ukkovuori-nimiset kohteet. 
90 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Ukonvuorten korkeudet ovat 107 m mpy ja 112 m mpy sekä Lennusjärveen rajautuvan 

Ukkovuoren 92 m mpy. Näiden Ukonvuorten lähinimistössä esiintyy piirre, joka on tullut 

esiin myös Ruokolahdella sijaitsevan Ukonvuoren lähialueella, eli se, että Ukonvuoren 

lähinimistössä esiintyy vesistönimiä maastokohteiden niminä. Savitaipaleella Ukonvuo-

ren lähinimistöön kuuluvat Karsaari, Suosaari, Vehkasaari, Kytösaari ja Riisaari. Tul-

kitsen tämän seikan tukevan ajatustani siitä, että Ukonvuorien alkuperäinen topografinen 

piirre on ollut niiden rajautuminen vesistöön.  

Mikkelissä Kyyveden tuntumassa sijaitsee Ukonvuori, joka rajautuu Haukilampi-ni-

mistä lampea ympäröivään suoalueeseen. Ukonvuori on muodoltaan pitkänomainen ja 

kapea. Se on matalampi (141 m mpy) kuin viereinen Mehterinvuori, joka ylittää 150 m 

mpy. Kolmas lähekkäin sijaitseva kohouma on nimeltään Oulunvuori. Kyyveden korkeus 

on 100,65 m mpy. (Kartta 51.) Alue on supra-akvaattista (liite 2: kartta 80). 

^
^

^
Ukkovuori

Ukonvuori
Ukonvuori
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Kartta 51. Ukonvuori, Mikkeli, Haukilampi. 
110 m käyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Pertunmaalla sijaitsevan Ukonvuoren korkeus on 131 m mpy. Paikalla ei näytä olevan 

varsinaista ”vuorta”, alue on kylläkin ylävää. Kohde sijoittuu aivan supra-akvaattisen alu-

een rajalle (liite 2: kartta 81) Kartassa 52 on vahvistettuna 110 metrin korkeuskäyrä. Lä-

himmät vesistöt ovat Koukkujärvi korkeudella 106,9 m mpy ja Virma 106,9 m mpy. 

Isommista vesistöistä lähimpänä sijaitsevat Peruvesi (korkeus 104 m mpy) ja Ylä-Rie-

veli/Ylä-Rääveli (Ranta10-aineistossa Ylä-Rieveli, Karttapaikassa Ylä-Rääveli; korkeus 

81,9 m mpy).  
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Kartta 52. Ukonvuori, Pertunmaa 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Mäntyharjulla on Ukonvuori, jonka korkeus on 130 m mpy. Ukonvuoren ympärillä olevat 

pienet järvet sijaitsevat korkeuksilla 97,6–113,6 m mpy. Kohde sijaitsee järvien välisellä 

kannaksella, mutta se ei rajaudu suoraan veteen. (Kartta 53). Kohde sijaitsee saman laajan 

supra-akvaattisen alueen reunalla, jonka eteläreunalla sijaitsee Ukkovuori Kouvolan puo-

lella (liite 2, kartta 82). Korkeuskäyrillä tämä taso olisi suurin piirtein 110 m mpy. Kor-

keustaso muistuttaa Pertunmaan Ukonvuoren tasoa. Kohteet eivät sijaitse missä tahansa 

supra-akvaattisella alueella, vaan mallinnuksen mukaan alueen rajoilla. 

 

^
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Kartta 53. Ukonvuori, Mäntyharju ja Ukkovuori, Kouvola. 
90 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus.  
 

Tässä luvussa on esitelty Ukonvuoria, jotka esiintyvät nykyään karttaniminä. Nimiarkis-

ton aineisto on esitelty tarkemmin alaluvussa 3.2.2. Nimiarkiston kokoelmista on Kymi-

joen vesistöalueelta tietoja Ukonvuoriksi nimetyistä kohteista Padasjoelta, Lemiltä, Kuu-

sankoskelta ja Kymistä.  

 

5.5. Kokemäenjoen vesistöalue 

Kokemäenjoen vesistöalueella on neljä Ukonvuoreksi nimettyä paikkaa, joista kaksi ra-

jautuu suoraan veteen ja kaksi ei rajaudu veteen. Veteen rajautuvat kohteet sijaitsevat 

Ähtärissä (kartta 54) ja Mänttä-Vilppulassa (ei karttaa) ja veteen rajautumattomat Vir-

roilla (kartta 55).  

Kokemäenjoen vesistöalueella sijaitsevista Ukonvuorista selkeimmin vesistöön on 

yhteydessä Ähtärin 171 metriä korkea Ukonvuori (171 m mpy) (kartta 54). Se kohoaa 30 

^

^
Ukkovuori

Ukonvuori
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metriä Ouluvedestä, jonka korkeus on 139,8 m mpy. Tämä Ukonvuori ei sijaitse veden-

koskemattomalla alueella.  

 
Kartta 54. Ukonvuori, Ähtäri. 
150 m korkeuskäyrä vahvistettu. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 

Mänttä-Vilppulan Ukonvuori on korkeudeltaan 148 m mpy. Se rajautuu Koivujärveen, 

jonka korkeus on 121,4 m mpy. Lähimmät isot vesistöt ovat lounaassa Tarjanne ja kaa-

kossa Keurusselkä-Ukonselkä, joka on Keuruun reitin keskusjärvi. Keurusselän alueella 

sijaitsee myös suuri törmäyskraatteri. (Järviwiki.)  

Virroilla on kaksi Ukonvuorta, joiden lähin vesistö on Uurasjärvi (kartta 55). Molem-

mat kohteet sijaitsevat useamman sadan metrin päässä Uurasjärven rannasta, eikä niiden 

välittömässä läheisyydessä ole lampia tai soita. Virtojen toiseen Ukonvuoreen liittyy pe-

rimätietoa, jonka mukaan vuorelle olisi viety kevään ensimmäinen kalansaalis. Vesistön 

läheisyyden voi tulkita tässä kohteessa olevan merkitsevä piirre, vaikka matkaa vesistöön 

on useita satoja metrejä. Mänttä-Vilppulassa ja Virroilla sijaitsevat kohteet jäävät selvästi 

vedenkoskemattoman alueen ulkopuolelle, kuten Ähtärinkin Ukonvuori.  
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Kartta 55. Ukonvuoret, Virrat. 
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
 
Ukko-elementin on paikannimen osana tulkittu usein viittaavan ukkoseen (luku 4). Ukon-

kiveä on voitu kuvata Ukkosenkiveksi ja esimerkiksi mA-partisiipin avulla muodostetuissa 

nimissä esiintyy sekä Ukonrepimä- että Ukkosenrepimä-muotoja. Ukkos- ja Ukkosen-al-

kuisia kohoumien nimiä on muutamia Länsi-Suomessa, jonne Ukonvuorien levikki ei 

ulotu. Ukkosenvuori-nimisiä kohoumia on Juupajoella, Orivedellä ja Urjalassa. Kankaan-

päässä on Ukkosvuori-niminen kohouma. Tämä Ukkosvuori sijaitsee kohdalla, jossa Mui-

naisrantojen havainnot -aineiston mukaan on muinoin sijainnut Litorinameren kapea 

lahti. Kartassa 56 on esitetty kohteen sijainti verrattuna 80 metrin korkeuskäyrään sekä 

Litorinameren rantapinnan mallinnukseen (punainen väri). Ukkosvuoren korkeus on 100 

m mpy. 

 

^

^
Ukonvuori

Ukonvuori
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Kartta 56. Ukkosvuori, Kankaanpää. 
Paikannimet, korkeuskäyrät ja kuntarajat: Maanmittauslaitos. 
Litorinameren maksimilaajuus: Muinaisrantojen havainnot -aineisto, GTK. 

5.6. Kalajoen vesistöalue 

Sievin 80 metriä korkea Ukonvuori ei rajaudu vesistöön, vaan se on ojitettujen soiden ja 

suosaarekkeiden ympäröimä. Kartassa 57 kohteen sijaintia verrataan 60 ja 70 metrin kor-

keuskäyriin. Jos käytettävissä olisi tietoa siitä, milloin Ukonvuorta ympäröivät suoalueet 

ovat vielä olleet vesialueina, esimerkiksi lampina, voisi kohteelle rakentua yhteys muihin 

selvemmin vesistösidonnaisiin Ukonvuoriin. Sievin Ukonvuori on koko nimityypin le-

vikkialueella perifeerinen kohde, ja se sijaitsee myös vuori-perusosan sisältävien nimien 

levikkialueen ulkopuolella (kartta 2). Sievin Ukonvuorta voi verrata Raahen Ukkovaa-

raan, joka sijaitsee samalla korkeustasolla (80–90 m mpy) ja samanlaisessa ympäristössä.  
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Kartta 57. Ukonvuori, Sievi. 
60 m korkeuskäyrä (punainen), 70 m korkeuskäyrä (vahvistettu harmaa)  
Korkeuskäyrät: Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10-aineisto, Suomen ympäristökeskus. 
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5.7. Äijä-elementti maankohoumien nimissä ja eräissä muissa 
nimityypeissä 

Ukko- ja äijä-elementin sisältävien maankohoumien levikki heijastaa asutushistoriallista 

ja murremaantieteellistä menneisyyttä. Äijänmäkien levikkialueen painopiste on Pirkan-

maan maakunnassa, oikeastaan sen eteläosassa, Äijämäkien taas Hämeessä (kartta 58). 

Vuori-perusosa on Äijä-alkuisissa kohouman nimissä harvinaisempi, esiintymiä on noin 

puolisenkymmentä, useimmat Lounais-Suomessa. Ukko-alkuisten kohoumien nimien 

ydinalueet sijoittuvat itäiseen Suomeen, kuten aiemmin on käynyt ilmi (kartta 1, Ukon-

mäki; kartta 3, Ukonvuori ja Ukonvaara). Kaikkien äijä- ja ukko-elementin sisältävien 

luontonimien levikkejä verrataan kartassa 59. 

Oman kysymyksensä muodostaa myös paikannimen alkuosan vaihtelu nominatiivissa

ja genetiivissä. Vaihtelu voi olla sattumanvaraista, mutta toisaalta näyttää, että nominatii-

vialkuiset nimet sijoittuisivat sekä ukko- että äijä-elementin sisältävissä kohoumien ni-

missä levikkialueiden ydinalueille. 

Äijä-alkuisten kohoumien nimiin liittyvä perimätieto sisältää vastaavasta Ukko-nimis-

töstä tuttuja elementtejä. Äijänvuorelta Vehkalahdelta on tallennettu: ”Ennen olivat siin 

piirileikkii” (NA 1962). Lisäksi mainitaan, että karttanimenä on virheellisesti Äijänmäki.

Kohteessa on kartan mukaan jyrkänne ja sen alapuolella suo. Kangasalla Äijänvuori on  

”metsää kasvava kalliomäki, joka on huomattavasti ympäristöä korkeammalla” (NA 

1967). Lähellä on Längelmävesi. Laukaassa jyrkänteisen Äijänvuoren nimeä selitetään 

virheelliseksi karttanimeksi. Käytössä ja tunnettuna nimenä on Äidinvuori-nimi, jonka 

äänneasu on tallennettu muodoissa äijinvuori tai äijivvuori. (NA 1968, Äidinvuori 1968 

ja 1954.) Kohde on jyrkkä ja lähellä Kuusvettä, ja ympäristössä on karttakuvan mukaan 

louhikkoisia alueita. Harva (1948: 79) esittää tiedon Parikkalassa sijaitsevasta Äijövuo-

resta, ”jossa on ’luola’ ja jonka laella nuoret ovat käyneet polttamassa juhannuskokkoa”.

Kymissä sijaitsevan Äijänvuoren rinnakkaisnimeksi mainitaan nuoremmilla Ukon-

vuori tai Ukkovuori (NA 1954). Sahalahdella Ukonmäen rinnakkaisnimi on Äijänmäki,

mutta Äijänmäkeä ei pidetä yhtä kauniina nimenä kuin Ukonmäkeä (NA 1977). 
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Kartta 58. Ukko- ja äijä-elementti mäki- ja vuori-perusosaisissa luontonimissä. 
Ukko- ja Äijä-nimet: Paikannimet -aineisto, Maanmittauslaitos; Karjalan kartat -nimiaineisto; 
NA.  
-vuori kohoumien nimissä: Paikannimet -aineisto, Maanmittauslaitos. 
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus. 
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos. 
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Inarissa sijaitsevia Ukko-nimisiä saaria on käsitelty luvussa 3.6.2. Ukonsaari-nimi-

tyypin yhteydessä. Inarin Ukko-nimet selittyvät saamelaisperäisten Äijih-elementin sisäl-

tävien nimien käännöksiksi19. Muuten äijä-elementin sisältävä nimistö perustunee pää-

osin länsimurteiseen äijä-sanaan, mutta saamen kieleen perustuva tausta on myös mah-

dollinen etenkin Lapissa ja Pohjois-Suomessa. 

Saamelaisperäisiä nimiä voi olettaa syntyneen vasta saamen kielen erilliskehityksen 

aikana. Kiviniemi on huomauttanut, että ”koska varhaiskantasuomi ja esilappi olivat oi-

keastaan sama kieli, niin lainanimiä saattoi syntyä vasta siinä vaiheessa, kun näiden kie-

limuotojen jatkajat olivat kehittyneet eri kieliksi (esimerkiksi pohjoiskantasuomeksi ja 

kantalapiksi)”. (Kiviniemi 1980: 325; ks. myös Saamelaiskulttuurin ensyklopedia s.v.

Saamelaisuuden vaiheet, Etninen identifiointi ja Arkeologia: saamelainen.)

                                                

19 Näiden kohteiden lisäksi Inarissa on nimiryväs, joissa Ukko-alkuisten nimien saamenkielisissä vas-
tineissa esiintyy sekä Äijih- että Uhku-alkuosaa. Ukonlahti ~ Äijihluohtâ ~ Uhkuluokta ~ Ää´ijluhtt on Se-
vettijärven Ukonselän itään päin työntyvä lahti. Mattuksen mukaan (2010) kyseessä on suora suomennos 
ja koltansaamennos inarinsaamesta, ja hänen mukaansa uhku-sana olisi ”mukaelmapohjoissaamennos” sa-
nasta ukko. (Mukaelmalainoista saamen kielten paikannimissä ks. Valtonen 2014: 336–342.)
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Kartta 59. Ukko- ja äijä-elementti luontonimissä. 
Paikannimet: Paikannimet-aineisto, Maanmittauslaitos; Karjalan kartat -nimiaineisto; NA.  
Paikannimet: NA, Kotimaisten kielten keskus.  
Itä- ja länsimurteiden raja: SMS murrealueet -aineisto, Kotimaisten kielten keskus. 
Suomen maakuntajako: Hallintorajat-aineisto, Maanmittauslaitos. 
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Kymissä Äijänvuorta on kuvattu ”isoksi kallioksi”, josta on sanottu lisäksi, että ”kyl se 

äijjävvuaren nimee on kantan niin kaua ku mie muistan – ”. Nuoremmat ovat käyttäneet 

nimiä Ukonvuori tai Ukkovuori. (NA 1954.) Kymistä on toinenkin nimitieto Äijänvuo-

resta: ”Kolkansaaren korkein vuori, noin 56 m. Eteläpuolella pystyjyrkkää kalliota osin 

portaittain, idän ja pohjoisen puoli laskeutuu laaemmin. Pystysuoria halkeamia etelän 

puolella” (NA 1991, Kymi, ei tarkempaa paikallistusta). Ukko- ja äijä-elementin vaihte-

lusta saman paikan rinnakkaisniminä on tämän lisäksi muutamia tietoja, esimerkiksi asu-

tusnimiin liittyen. Sahalahdella on ollut Ukkola-niminen asumus: ”Hävinnyt pirtti, jossa 

oli asunut asui vuosisadan alusta lähtien Ukoksi kutsuttu mies. Pirtti sijaitsi mäellä, jota 

vielä kutsutaan nimellä Ukonmäki tai Äijänmäki, ks. tätä” (NA 1977). Edelliseen liittyen 

lipussa Äijänmäki kerrotaan, että Äijänmäkeä ei pidetä yhtä kauniina nimenä kuin Ukon-

mäkeä (NA 1977). Muutamia tietoja on myös siirtolohkareiden rinnakkaisnimistä, joissa 

ukko- ja äijä-elementit vaihtelevat (Tyrvää ja Kuusankoski). Tyrväästä on lisäksi mai-

ninta, että Äijänkivi-nimi on Ukonkivi-nimeä vanhempi. Inkerin korkeimpiin kohtiin kuu-

luu Tuutarin Äijänmäki, joka on korkeudeltaan 167 m mpy (Haltsonen 1965: 8).

Esimerkkejä, joissa ukko- ja äijä-elementit paikannimen osina sijaitsevat lähekkäin, 

löytyy esimerkiksi Kärkölästä: Ukkorukko, Ukkorukonsuo ja Äijänkallio. Ukkorukon kor-

keus on 115 m mpy ja Äijänkallion 118 m mpy. Ukkorukon vieressä on Tasakallio-nimi-

nen kalliolaki ja useita kallioiselta näyttäviä kohoumia. Ukkorukko-ilmaus on tunnettu 

lähinnä karjalan kielestä, esimerkiksi aunukselaismurteisiin luettavassa Salmin murteessa 

sen merkitys on ukkorukku ’ukkoparka’ (Pohjanvalo 1950 s.v. ukkorukku).

5.8. Ukonvuori-nimien tarkoitteiden kokonaiskuva 

Tässä luvussa tarkastelun kohteena olivat Ukonvuoriksi nimettyjen paikkojen tarkoittei-

den topografiset ominaisuudet sekä yhteys vesistöihin. Paikannimiaineiston tarkoitteita

havainnollistettiin korkeuskäyrien avulla sekä vertaamalla niitä Muinaisrantojen havain-

not -aineistoon (GTK). Aineisto esitettiin jaoteltuna vesialueisiin rajautuviin kohteisiin ja 

vesialueisiin rajautumattomiin kohteisiin. Kohteiden korkeustietoja kuvattiin sanallisesti 

sekä yhteenvetona taulukossa. Havaintona oli, että sekä Vuoksen että Kymijoen vesistö-

alueella vesistöalueeseen rajautuvia kohteita oli enemmän kuin niitä, jotka eivät rajautu-

neet vesistöön. Kokemäenjoen neljästä kohteesta kaksi rajautui vesistöön ja kaksi ei ra-

jautunut. Kalajoen vesistöalueen yksi kohde ei rajautunut vesistöön. Kokonaisuudessaan
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veteen rajautuvia kohteita oli kuitenkin vain niukasti enemmän (56 %) kuin niitä, jotka 

eivät rajautuneet (44 %). Kaikilla vesistöalueilla niihin Ukonvuoriin, jotka eivät rajautu-

neet suoraan vesistöön, liittyy yleensä yhdistävänä piirteenä kohteen välittömässä yhtey-

dessä oleva suoalue.

Esittämieni karttojen korkeustiedot kertovat siitä, että Ukonvuoret sijoittuvat paikkoi-

hin, joissa korkeuserot ovat suuria. Ukonvuorten ympäristössä on suuria ja pieniä lampia 

sekä alavia suoalueita, mutta myös muita kohoumia. Lisäksi on huomattava, että Ukon-

vuori-niminen kohde ei erotu aina maastosta seudun korkeimpana ja jylhimpänä ko-

houmana. Karttakuvan perusteella Ukonvuorten rinteillä on kuitenkin yleensä kalliopal-

jastumia ja louhikkoa sekä jyrkänteitä. Havainnointikäynnit Lahden (Nastolan) Ukonvuo-

rella sekä Heinäveden kahdella Ukonvuorella osoittivat, että kalliopaljastumia ja kivik-

koa on näissä kohteissa näkyvillä. Heinäveden kohteet ovat kallioisia metsämäkiä. Mo-

lemmilta Heinäveden kohoumilta löytyi kohta, josta oli avarat näköalat. Lahden Ukon-

vuori on maisemadominantti kohde laajoine näköaloineen, ja lisäksi tätä Ukonvuorta ym-

päröivä maasto on monin paikoin vaikeakulkuista, jyrkänteistä ja kallioista. 

Erityisen jylhinä läheisiin vesistöihin verraten kohoavat Enonkosken Koloveden 

Ukonvuori, joka nousee 68,2 metriä Saimaan nykyistä vedenpintaa korkeammalle, ja 

Lahden Ukonvuori, joka kohoaa 64,7 metriä läheisen Ukonlammen vedenpinnasta. Kon-

neveden Ukonvuori kohoaa 60,7 metriä korkeammalle kuin Liesvesi ja Juvan Enoveden 

Ukonvuorista toinen nousee 44,2 metriä, toinen 51,2 metriä nykyistä vedenpintaa korke-

ammalle.

Vertasin aineistoa myös GTK:n Muinaisrantojen havainnot -tietokantaan. Osa koh-

teista sijoittuu Itämeren ylintä rantaa kuvaavassa aineistossa vedenkoskemattoman ja ve-

denkoskeman maa-alueen rajalle tai rajan läheisyyteen. Vuoksen vesistöalueella näitä

kohteita on 13 (57%) ja Kymijoen vesistöalueella 10 (67%). Yhteensä koko aineistosta 

61 % sijoittuu vedenkoskemattomalle alueelle, ja useimmat näistä tapauksista ovat sellai-

sia, että Ukonvuoreksi merkitty kohouma muodostaa supra-akvaattisen saarekkeen tai 

niemekkeen tai Ukonvuori sijoittuu laajemman supra-akvaattisen alueen reunalle. Oletan 

tämän piirteen liittyvän ensisijaisesti paikkojen suhteelliseen korkeuteen. Aineisto ei kui-

tenkaan kerro sitä, onko maastossa juuri näillä kohdilla merkkejä muinaisista rantata-

soista. Annika Åbergin mukaan (2013: 9) ”erilaisia ylintä rantaa indikoivia muodostumia 
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ovat moreenikalotit, kivipellot l. pirunpellot, rantaterassit, pallekivikot, deltat, huuhtou-

tumismuodot sekä sandurit”.

Muinaisrantojen havainnot -aineiston pohjana on pistemäinen havaintoaineisto, joka 

perustuu kirjallisuuteen sekä uusiin tutkimuskohteisiin. Aineisto sisältää muun muassa 

erityyppisiä ”muinaisen rantapinnan tasoa indikoivia geomorfologisia havaintoja” (Mui-

naisrantojen havainnot -aineisto, metatiedot). Näitä havaintopisteitä on kuitenkin vain 

muutaman Ukonvuoren yhteydessä. Jyväskylän Ukonvuoren lähellä on Sulunvuoren ha-

vaintopiste, jonka perusteella muinaisranta on sijoitettu korkeustasolle 143–148 m mpy.

Kyseessä on Yoldiameren ranta, joka ajoittuu 9650–8850 BC. (Muinaisrantojen havain-

not -aineisto.) Ylimmän rannan merkkinä on kivipalle (Ristaniemi 1987: 13). Hankasal-

mella Tervavuoren havaintopiste sijoittuu selkeästi Ukonvuoreksi nimetyn kohdan ala-

puolelle. Havaintopisteen mukaan ylimmän rannan taso on 145,2 m mpy ja Ukonvuoren 

huipun korkeus 183 m mpy. Rantamuodostumina ovat moreenikalotti ja huuhtoutumis-

raja, jotka sijoittuvat, kuten Sulunvuorenkin muodostumat, Yoldiameren rantatasolle. 

Puumalan Ukonvuoren lähellä on Ukonmäki-niminen havaintopiste, jossa muodostuma-

tyyppinä on korkeustasolla 105,5–106,8 m mpy sijaitseva rantaterassi. (Muinaisrantojen 

havainnot -aineisto.)

Sitä, miten ylimmän rannan (tai muiden tätä nuorempien rantatasojen) merkit maas-

tossa näkyvät Ukonvuorten nimien tarkoitteissa, ei ollut mahdollista tutkia tämän enem-

pää. Kartta-aineiston perusteella voinee olettaa, että Ukonvuori-nimien yhtenä nimeämis-

perusteena ovat saattaneet olla maastossa näkyvät muinaisten rantatasojen jäljet. Ukon-

vuorien tiheimmällä esiintymisalueella, Saimaan vesistön ympäristössä, kyse on esittä-

mieni esimerkkien perusteella Itämeren ylimmästä rantatasosta, mutta Ukkosvuori Kan-

kaanpäässä sijoittuu Litorinameren rantavyöhykkeelle. Varmasti mikä tahansa muukin 

maastoon jälkiä jättänyt muinaisrantataso on voinut vaikuttaa nimeämiseen, jonka taus-

talla lienee useassa tapauksessa ollut ajatus siitä, että ukkonen tai ukkosen voimilla toi-

miva personifioitu ukko on myllännyt maastoa.

Osa Ukonvuorista (41%) ei sijoittunut supra-akvaattiselle alueelle tai alueen rajalle. 

Ukonvuori-nimen on voinut motivoida toki jokin muukin maastossa näkyvä piirre kuin 

juuri muinaisrantoihin liittyvä. Muinaisrantojen havainnot -aineiston käyttäminen työs-

säni oli metodinen kokeilu, eikä tulosta pysty tulkitsemaan yksiviivaisesti. Joka tapauk-

sessa Muinaisrantojen havainnot -aineiston avulla etenkin Saimaan alueella nimettyjen 
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Ukonvuorten topografiasta löytyi yhteisiä piirteitä, joita mallinnuksen avulla pystyy ha-

vainnollistamaan. 

Ukonvuorten topografia kytkeytyy vesistöihin ja niiden muutoksiin muutenkin kuin 

muinaisrantojen jättämien jälkien kautta. Merkittävä osa Ukonvuori-nimisistä paikoista 

rajautuu vesistöön, joka on laajalle alueelle ulottuva reittivesi tai tällaisen tuntumassa 

oleva pienempi vedenkokouma. Saimaan ympäristön Ukonvuorille on leimallista niiden 

sijainti reittivesien varsilla. Ne sijaitsevat mieluumminkin suojaisilla vesireiteillä kuin 

suurten selkien äärellä. Ukonvuorten alkuperäinen topografia tulee mielestäni esiin Sai-

maalla, missä Ukonvuoret rajautuvat tyypillisesti suoraan Saimaaseen tai Saimaasta ku-

routuneeseen pieneen lampeen. Olen esittänyt tästä useita esimerkkejä20. Pienempien ve-

sialueiden välisellä kannaksella Ukonvuori-niminen kohde sijaitsee esimerkiksi Mänty-

harjulla ja Jyväskylässä.

Tutkimukseni tavoitteena oli kuvata ukko-elementin sisältävien paikannimien tarkoit-

teiden topografiaa, ja olen pyrkinyt vastaamaan tähän kysymykseen erityisesti selvittä-

mällä aineistoni kohteiden suhdetta vesistöihin. Olen nostanut tämän puolen aineistosta 

esille, vaikka sen merkitys jää jossakin määrin epäselväksi. On todettava, että jos paikan-

nimessä ei itsessään ole vesistöön viittaavaa elementtiä, jonka perusteella nimeä voisi 

tulkita, tämäntapaisen tarkastelun arvo on nimistöntutkimuksen kannalta vähäinen. Mo-

nitieteisen tutkimuksen hengessä on tietysti mahdollista, että jonkin toisen tieteenalan 

kannalta Ukonvuori-nimisistä paikoista tekemäni perustutkimus on kiinnostavampi kuin 

kielitieteen kannalta, ja tämä on yhtenä seikkana suuresti motivoinut työtäni.

Se, että enemmistö Ukonvuori-nimisistä paikoista sijoittuu sellaisten vesistöjen yh-

teyteen, jotka toimivat vesireitteinä ja kulkuväylinä, kertoo vesistöjen tärkeydestä ni-

menantajayhteisölle. Toisaalta vedenläheisyyttä voi tarkastella suhteessa niihin mytolo-

gisiin ja sakraalisiin piirteisiin, joita Ukko-paikkoihin on liitetty. Siikala on kuvannut te-

oksessaan Itämerensuomalaisten mytologia (2013) elementtien vastakohtaa, kahden 

luonnon peruselementin, tulen ja veden, oppositiota. Tulen synnyn myytissä ”tuli syntyy 

                                                

20 Ukonlammista tallennetussa perimätiedossa on myös useita esimerkkejä Ukonlammista, jotka ovat laa-
jemmasta vesistöstä kuroutuneita, esimerkiksi Ruokolahdella (ks. tarkemmin Ukonlampi-nimityyppi, s. 
129).
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taivaassa, mutta se putoaa veteen, josta se on otettava haltuun”. Siikalan mukaan karja-

laisalueiden Ilman ukko näyttää olevan ukkonen, ”jonka roolin on Sisä-Suomessa ottanut 

myyttiä kehiteltäessä haltuunsa Väinämöisen parina useissa tilanteissa toimiva Ilmari-

nen”. Yhtymäkohtia löytyy myös Latviasta: taivaanseppä tai ukkosen jumalan tai taivaan-

jumalan rinnakkaishahmo takoo taivaassa niin, että hiilet putoavat mereen tai Daugavaan 

eli Väinäjokeen. (Siikala 2013: 345.) 

Luvussa 5 esittämäni aineiston perusteella voin yhtyä jo aiemmin esitettyyn näkemyk-

seen siitä, että paikannimen osana esiintyvä ukko-elementti viittaa luonnonvoimaan,

jonka jättämät jäljet näkyvät maisemassa. Perustuen ukonkiven merkitykseen ’kvartsi’ 

oletan edelleen, että joissain tapauksissa mahdollisia nimeämisperusteita voisivat olla 

kvartsijuonet tai paikalta löytyneet esihistorialliset kvartsi-iskokset. Haasteeksi jää, että 

tämäntapaisia nimeämisperusteita ei saa selville kartoista. Ainoastaan paikalla havain-

nointi voisi hyvällä onnella antaa viitteen nimeämisperusteesta. Tässä luvussa olen ku-

vannut Ukonvuoriksi nimettyjen paikkojen suhdetta vesistöihin sekä niiden topografiaa 

karttojen avulla, mutta lopuksi joudun toteamaan, että Ukonvuoret säilyttävät salaisuu-

tensa. 
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6. LOPUKSI 

Tutkimukseni kohteena oli paikannimityyppi, jonka osana esiintyy monimerkityksinen 

ukko-sana. Olen esitellyt työssäni sekä paikannimiaineistoa että paikkojen tarkoitteiden 

ominaisuuksia nykyisin saatavilla olevien digitaalisten paikannimiaineistojen ja tutki-

musmenetelmien avulla. Olen voinut tukeutua suomalaisen paikannimistöntutkimuksen 

vankkaan perustaan, mutta uskon, että työni omalta osaltaan tuo uusia näkökulmia tutki-

muksen, etenkin levikkitutkimuksen, metodologiaan. Lisäksi olen halunnut nostaa esiin 

monitieteisen tutkimusotteen merkityksen nimistöntutkimuksessa. Ukko-nimistön osalta 

erityisesti geologiaan liittyvät käsitteet ja ilmiöt nousivat keskeiseksi.

Kun tutkitaan itse nimiä, keskeistä on tietenkin se, mitä merkityksiä nimenosilla on. 

Lainanimistöä tutkittaessa juuri nimen kielellinen muoto on tärkeä, samoin esimerkiksi 

muotoassosiatiivisten nimien tulkinnassa, jossa kiinnitetään huomiota nimenosan merki-

tyksiin ja nimen tarkoitteen ominaisuuksien väliseen yhteyteen. Tutkimuksen kohteena 

oleva monimerkityksinen ja -tulkintainen ukko-elementti osoittautui paikannimistöntut-

kimuksen kannalta erittäin mielenkiintoiseksi, mutta myös haasteelliseksi. Ukko-sanan ja 

-käsitteen monimerkityksisyys heijastuu myös paikannimistöön. Paikannimistössä ukko-

elementti esiintyy kaikissa merkityksissään, eikä paikkaa ja nimeä tutkimalla useinkaan 

voi aukottomasti tulkita nimenosan merkitystä ja alkuperäistä nimeämisperustetta. Olen 

pyrkinyt esittelemään eri tulkintavaihtoehtoja sekä perimätiedon että paikkojen maantie-

teellisten ominaisuuksien pohjalta.

Ukko-elementin sisältävästä nimistöstä erottuu eri kerrostumia. Kerrostumia voi tut-

kia tiettyjen nimityyppien levikin perusteella sekä yksittäisten nimien tarkoittamien paik-

kojen topografiaa tarkastelemalla. 

Nimiä voi ryhmitellä perusosatyyppien levikin perusteella. Yksi kerrostuma koostuu 

vesistöihin liittyvistä nimityypeistä: -niemi, -lahti, -saari, -selkä ja -lampi -perusosaisista 

nimistä, jotka yhdistyvät nominatiivi- tai genetiivimuotoiseen alkuosaan ukko- tai ukon-.

Näiden nimityyppien levikit muistuttavat ukko-elementin sisältävien -kangas, -suo sekä -

vuori-loppuisten nimien levikkejä. Ukonmäki- ja Ukonvuori-nimityyppien levikissä on 

selvä ero. Etelä-Savo on Ukonvuorten keskeistä levikkialuetta, mutta Pohjois-Savossa, 
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miin liittyvä kansanperinne kuitenkin vahvistaa esimerkiksi sen seikan, että ukko-elemen-

tin sisältävän nimistön tarkoitteisiin sisältyy korkeita paikkoja, joihin ukkonen on helposti 

iskenyt. 

Ukonkivien ja joidenkin maankohoumien nimiin liittyvä perimätieto kertoo uskomuk-

sista, joiden mukaan ukkonen on särkenyt kallion tai kiven. Sama ajatus sisältyy myös 

Ukonsärkemä-tyyppisten nimien kielelliseen muotoon. Kansanperinteessä on lisäksi kiis-

tatta säilynyt muistitietoa myös siitä, että ukko-elementti paikannimissä liittyy rituaali-

seen toimintaan. Arkistotiedot viittaavat myös siihen, että erityisesti Ukonmäet ovat olleet 

tunnettuja kokoontumispaikkoina sekä näköalapaikkoina, ja myös Ukonvuoria voi pitää 

maisemadominantteina kohteina sekä näköalakohteina, mutta niihin liittyvä perimätieto 

on vähäisempää kuin Ukonmäkiin liittyvä.

Vanhan miehen omistukseen, läsnäoloon ja kohteen hyödyntämiseen tai käyttöön pe-

rustuvia nimeämisselityksiä on myös tallennettu. Ne sopinevat selittämään osaa nimis-

töstä, mutta juuri maisemadominanttien kohteiden ja esimerkiksi muutamien Ukonselkien

nimiin selitykset eivät sovellu.

Ukko-elementin sisältävällä nimistöllä on todennäköisesti yhteys kaskikulttuurin le-

viämiseen ja harjoittamiseen. Ainakin aho- ja mahdollisesti myös murto-perusosan sisäl-

tävät nimet liittyvät kaskikulttuuriin. Ukko-elementin sisältävän nimistön, ainakin sen 

vanhimman kerrostuman, leviäminen voisi edustaa itäisen kantasuomen puhujien tai näi-

den jälkeläisten liikkeitä. Leskisen mukaan myöhäiskantasuomi olisi ollut jakautunut kol-

men päämurteeseen ”viimeistään ajanlaskumme taitteessa” (Leskinen 1981: 4). Edelly-

tykset Ukko-nimistön syntyyn ovat tuolloin olleet olemassa. Paikannimistö on levinnyt 

idästä länteen tai paremminkin kaakosta luoteeseen, ja se on suomenkielistä.

Eri perusosatyyppejä edustavien levikkikarttojen mukaan näyttää ilmeiseltä, että pai-

kannimistön keskusalueet ovat olleet Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa ja joidenkin ni-

mityyppien osalta myös Karjalankannaksella, etenkin sen pohjoisosassa Laatokan luo-

teispuolella. Nimistö on levinnyt savolaisten ja karjalaisten asutusliikkeiden seurauksena 

vielä 1500–1600-luvuilla, mutta mikään ei todista, että nimistön syntyajankohta sen kes-

kusalueilla olisi tämä sama vuosisata. 

Tämän tarkemmin en yritäkään ajoittaa ukko-elementin sisältävää nimistöä, sillä ajoit-

taminen vaatisi Itä-Suomen asutushistoriallisen taustan selvittämistä laajuudessa, joka ei 
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sovi tämän tutkimuksen rajaukseen. Olen kuitenkin viitannut erityisesti Itä-Suomen alu-

eeseen kohdistuneisiin paleoekologisiin tutkimuksiin, joiden mukaan varhaisen viljelyn 

alkamista ja leviämistä on pystytty määrittelemään entistä tarkemmin (Alenius 2004; Ale-

nius ym. 2013). Paleoekologiset tutkimukset tuovat myös nimistöntutkimukseen konk-

reettisempaa pohjaa pohdittaessa asutusjatkuvuutta ja paikannimien synnyn edellytyksiä. 

Tutkimuksessani nousee esiin erityisesti sisämaan vesistöhistorian merkitys paikan-

nimistön tutkimuksessa. Aineistooni kuului lukuisia paikkatyyppien muutoksia, joissa 

vesistönimi esiintyy nykyisin maastopaikan nimenä. Suurin osa näistä selittyi 1700–

1800-lukujen järvenlaskujen aiheuttamiksi. Olen kuitenkin nostanut koko Suomen pai-

kannimistön osalta näkyviin sen, että yhdistämällä Maanmittauslaitoksen paikkatyypin 

sisältävää dataa sekä paikannimiaineistoa voi esimerkiksi saada selville esimerkiksi järvi-

tai lampi-nimenosan sisältävien suoalueiden levikin. Metodologisesti paikkatyypin ja ni-

menosien yhdistäminen samaan hakuun on merkittävää. Tämäntapainen tutkimus yh-

dessä murremaantieteellisen sekä vesistöhistoriallisen tutkimuksen kanssa voi tuoda uu-

sia mahdollisuuksia esimerkiksi maastoappellatiivien merkityksen kehityksen selvittämi-

seen.

Tutkimus on valmistunut murroksessa, johon kuuluvat paikkatiedon automaattinen 

käsittely sekä digitaalisten arkistomateriaalien, kuten karttojen saatavuuden, helpottumi-

nen. Aineistojen saatavuus muuttui oleellisesti työni kuluessa, kun Nimiarkiston kokoel-

mat avautuivat tutkijoiden ja yleisön käyttöön digitaalisessa muodossa.

Olen pyrkinyt kehittämään monitieteistä metodologiaa paikannimistön tutkimuksessa 

etupäässä maantieteen kautta. Halusin ottaa selvää siitä, tuoko paikan maantieteellisten 

ominaisuuksien selvittäminen lisäarvoa paikannimien tulkintaan, ja mielestäni tutkimuk-

seni osoittaa, että monitieteisen tarkastelun kautta paikannimistön tulkinta saa lisää sy-

vyyttä ja todistusvoimaa. 

Tutkimuksessani esitän aineistoni paikannimien taustalla olevien ”ukon jälkien” mo-

ninaisuuden sellaisena kuin sen eri aineistojen avulla voi nähdä ja kuvata. Ukon jälkiä on 

nähty kallioissa ja kivissä. Ne voivat olla laajoja louhikoita, huomiota herättäviä kivimuo-

dostelmia tai röykkiöitä tai pienempiä yksityiskohtia kalliossa. Isoisän tai kaukaisemman 

esi-isän jättämiksi jäljiksi on tulkittu rauniokasoja pelloilla ja käytöstä jääneitä kaski-

maita. Olen esittänyt esimerkkejä ukko-elementin sisältävästä nimistöstä, jota esiintyy 



242

alueilla, joilla esihistoriaan liittyvä löytöaineisto on runsasta. Ratkaisemattomaksi kysy-

mykseksi jää, onko näissä tapauksissa arkeologisella löytökontekstilla ja paikannimistöllä 

yhteyttä. Eräs selitys voisi olla se, että paikoilla olevat vanhat kodan- tai uuninpohjat 

(joita mainitaan perimätiedossa) on tulkittu aikaisempien asukkaiden, ”ukkojen” teke-

miksi. Ja kun valkoista, tulentekoon käytettyä kiveä on nimitetty ukonkiveksi, ovat myös 

kivikautisilta asuinpaikoilta löydetyt kvartsi-iskokset voineet motivoida Ukko-nimen.

Monissa maininnoissa ukko-elementin sisältävä paikannimi tulkitaan vanhaksi, iän-

ikuiseksi tai seudun vanhimpaan asutukseen viittaavaksi, eikä tätä liene syytä epäillä. 

Länsi-Suomessa esiintyvä Ukko-nimi mainitaan muutamia kertoja vastaavaa äijä-ele-

mentin sisältävää nimeä nuoremmaksi, ja tämä sopii sanojen murremaantieteelliseen le-

vikkiin. Ukko-nimistön ydin sijaitsee Laatokan Karjalassa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karja-

lassa ja tämän perusteella voisi olettaa, että nimistön vanhimmat esiintymät löytyvät näi-

den alueiden nimistöstä.

Yksi Ukko-nimien tulkinta voisi olla, että ne ovat alun perin kuuluneet sisämaan yh-

teisöjen kieleen ja säilyneet (suomenkielisten) ”lappalaisten” käytössä historialliseen ai-

kaan. Yksinomaan saamelaisiksi jäänteiksi ei esimerkiksi Itä-Suomen järvialueen Ukko-

nimiä voine tulkita siitä syystä, että nimien kieli on suomi.

Eri alueilla esiintyvät nimet tuntuvat muodostavan hiukan erilaisia kokonaisuuksia 

omine piirteineen. Uskonkin, että ukko-alkuisten nimien taustalla ei ole mikään lyhytkes-

toinen ”nimeämismalli” vaan ehkä hyvinkin pitkän ajan kuluessa tapahtunut nimenanto, 

jota voi olla vaikea kokonaisuutena yhdistää mihinkään tiettyyn asutusliikkeeseen tai 

kulttuurin leviämiseen. Aineistoni ja siihen liittyvät tässä tutkimuksessa esiin tuomani 

seikat osoittavat, että osa ukko-elementin sisältävistä nimistä, kuten ukonkiven nimitys-

kin, liittyy varhaiseen itä- ja kaakkoissuomalaiseen elämänmuotoon, joka on keskittynyt 

vesistöjen ääreen ja tuntenut kaskiviljelyksen.
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LIITE 1. Ukonvuoret taulukkona. 

Kohteet 
vesistöalueittain

Kohteen 
korkeus 
m mpy

Rajautuuko 
kohde 
veteen;
korkeusero 
vedenpintaan 
metreinä

Lähimpänä 
sijaitseva 
vesistö tai 
suoalue 

Yhteys veden-
koskematto-
maan maa-
alueeseen 
Muinaisranto-
jen havainnot
-aineistossa

Vuoksen vesistöalue   
Ukonvuori 
Juva Enovesi 1 120 kyllä; 44,2 m Enovesi kyllä

Ukonvuori
Juva Enovesi 2 127 kyllä; 51,2 m Enovesi kyllä

Ukonvuori
Juva Rautjärvi 127 kyllä; 43,5 m Rautjärvi kyllä

Ukonvuori
Mikkeli Luonteri 109 kyllä; 33,2 m Luonteri kyllä

Ukonvuori
Mikkeli Louhivesi 96 kyllä; 20,2 m Louhivesi ei

Ukkovuori
Mikkeli Paljavesi 89 kyllä; 13,2 m Paljavesi ei

Ukonvuori
Sulkava Hietalampi 122

kyllä, Hieta-
lampeen n.
46 m

Hietalampi
kyllä

Ukonvuoret
Puumala Saimaa 121 kyllä; 45,3 m Saimaa kyllä

Ukonvuori
Puumala Kuorejärvi 129 kyllä; 52,3 m 

Kuorejärvi
Kuorejärvi kyllä

Ukonvuori
Savonlinna 
Pihlajavesi

95 kyllä; 19,3 m Pihlajavesi ei

Ukonvuori
Enonkoski Enonvesi 129 ei rajaudu 

suoraan Enonvesi kyllä

Ukonvuori
Enonkoski Kolovesi 144 kyllä; 68,2 m Kolovesi kyllä

Ukonvuori
Kuopio Roikanvesi 91 kyllä; 9,2 m Suvasvesi ei

Ukonvuori
Kuopio Suvasvesi 100 kyllä; 18,2 m Suvasvesi ei

Ukonvuori 123 kyllä; 19,4 m Lempyynjärvi ei
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Suonenjoki 
Lempyynjärvi
Ukonvuori
Heinävesi 
Kypäräjärvi

132 ei

Ukonvuori 
Heinävesi 
Rummukkala

153 ei kyllä

Ukonvuori
Joroinen 164 ei kyllä

Ukonvuori
Ruokolahti 129 ei

Mattilan Suu-
risuo, Nauk-
senjärvi

kyllä

Ukonvuori
Lappeenranta 1 104 ei kyllä

Ukonvuori 
Lappeenranta 2 96 ei ei

Ukonvuori
Lappeenranta 3 85 ei 

Ukonvuoren-
suo, Kuijär-
vensuo

ei

Ukkovuori
Lappeenranta 4 75 ei Sarasaaren-

suo, Ukkosuo ei

yhteensä 23 kohdetta

14 (61%) ra-
jautuu, 9 
(39%) ei ra-
jaudu

Kymijoen vesistö-
alue
Ukonvuori
Mikkeli Pesäjärvi 129 kyllä Pesäjärvi kyllä

Ukonvuori
Mikkeli Haukilampi 141 ei kyllä

Ukonvuori
Mäntyharju 130

ei, mutta 
Kinninjärven 
ja Mustajär-
ven välisellä 
kannaksella

Kinninjärvi, 
Mustajärvi kyllä

Ukonvuori
Pertunmaa 131 ei kyllä

Ukkovuori
Kouvola 145 kyllä; 39,7 m Ukkolampi kyllä

Ukonvuori
Nastola 153 kyllä; 64,7 m Ukonlammi kyllä

Ukonvuori
Sysmä 108 kyllä; 22,5 m Korkeanala-

nen ei
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Ukonvuori
Jyväskylä 138

kyllä, kan-
naksella; 
49,7 m Muu-
rikaisjär-
vestä, 34,8 m 
Palvajärvestä

Muurikais-
järvi
Palvajärvi

ei

Ukonvuori
Äänekoski 125 kyllä Ala-Keitele kyllä

Ukonvuori
Konnevesi 151 kyllä; 60,7 m Liesvesi kyllä

Ukonvuori
Petäjävesi 188 ei kyllä

Ukonvuori
Hankasalmi 
Hankavesi

183 ei kyllä

Ukkovuori
Savitaipale 
Lennusjärvi

92 kyllä; 13,5 m Lennusjärvi ei

Ukonvuori
Savitaipale Lantansuo 107 ei ei

Ukonvuori 
Savitaipale 
Lennusjoki

112 ei ei

yhteensä 15 kohdetta

8 (53%) ra-
jautuu, 7 
(47%) ei ra-
jaudu

Kokemäenjoen 
vesistöalue
Ukonvuori
Virrat 1 139 ei ei

Ukonvuori
Virrat 2 156 ei ei

Ukonvuori
Mänttä-Vilppula 148 kyllä; 26,6 m Koivujärvi ei

Ukonvuori
Ähtäri 171 kyllä; 31,2, 

m Ouluvesi ei

yhteensä 4 2 rajautuu, 2 
ei rajaudu

Kalajoen vesistöalue
Ukkovuori
Sievi 80 ei rajaudu ei

yhteensä 1 0 rajautuu

Koko aineisto 43 24 (56 % rajautuu), 19 (44 
%) ei rajaudu
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LIITE 2. Ukonvuorten sijainti suhteessa vedenkoskemattomaan 

maa-alueeseen. 

Karttojen lähteet:  
 
Vedenkoskematon maa-alue: Muinaisrantojen havainnot -aineisto, GTK.  
Paikannimet: Paikannimet -aineisto. Maastotietokanta. Maanmittauslaitos.  
Vesistöt: Ranta10 -aineisto. Suomen ympäristökeskus. 
 

Selitteet: 

       nykyinen vesistö 

       vedenkoskematon maa-alue 

 

 

 

Kartta 60. Ukonvuoret, Puumala. 
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Kartta 61. Ukonvuori, Puumala. 
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Kartta 62. Ukonvuoria, Juva, Enovesi. 

 

Kartta 63. Ukonvuori, Juva, Rautjärvi. 
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Kartta 64. Ukonvuori, Mikkeli, Luonteri. 

 

 

Kartta 65. Ukonvuori, Enonkoski, Kolovesi. 
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Kartta 66. Ukonvuori, Sulkava, Hietalampi. 

 

 

Kartta 67. Ukonvuori, Enonkoski, Enonvesi. 
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Kartta 68. Ukonvuori, Heinävesi, Rummukkala. 

 

Kartta 69. Ukonvuori, Heinävesi, Kypäräjärvi. 

 

 

^
Ukonvuori

^
Ukonvuori
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Kartta 70. Ukonvuori, Joroinen. 

 

Kartta 71: Ukonvuori, Ruokolahti. 
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Kartta 72. Ukonvuori, Lappeenranta (1). 

 

Kartta 73. Ukonvuori, Äänekoski. 

 

 

 

^
Ukonvuori
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Kartta 74. Ukonvuori, Konnevesi. 

 

 

 

 

Kartta 75. Ukonvuori, Jyväskylä. 
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Kartta 76. Ukonvuori, Mikkeli, Pesäjärvi. 

 

Kartta 77. Ukkovuori, Kouvola. 
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Kartta 78. Ukonvuori, Nastola. 

 

 

Kartta 79. Ukonvuori, Hankasalmi. 

 

 

^
Ukonvuori
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Kartta 80. Ukonvuori, Mikkeli, Haukilampi. 

 

Kartta 81. Ukonvuori, Pertunmaa. 

 

 

 

 



272 
 

 

Kartta 82. Ukonvuori, Mäntyharju. 

^
Ukonvuori
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