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Artikkelissaan Tanner, tunturi, tundra Itkonen (1945) käsittelee erään uralilaisen 
maastotermin monisyistä historiaa rinnastaen muun muassa tasaista, kovaa, tallattua 
aukeaa paikkaa merkitsevän suomen sanan tanner saamen tunturia, tunturialuetta ja 
tundraa merkitsevään sanaan, saaP. duottar (Sammallahti 1989). Saamesta sana on 
vielä lainautunut suomeen tunturin muodossa sekä venäjän sanaksi тундра ja siitä 
edelleen maailmalle laajaan käyttöön (Itkonen 1945: 398–400). Artikkelissani esitän, 
että nganasanin čintərəə ’tunturi’ sekä čintə ’vuorenharjanne’ ovat säännöllisiä vasti-
neita länsiuralilaiselle sanueelle sm tanner ~ saaP duottar. 

Ehdotus sanan kantauralilaisesta alkuperästä ei ole uusi: saamen sanan duottar 
rinnastaa samojediin varovaisesti jo Setälä (1912: 81–82); vrt. neT T65 танӑць 
(tanəcy)1 ’растоптать, затоптать; втоптать; утоптать, вытоптать; стоптать (обувь)’ ~ 
enT EnSl tadus- ’вытоптанная земля’; taduʔe ’топтаный; наступить, растоптать, 
затоптать, утоптать; оставить след’ ~ kam D44 to ̄nul’om ’gehen, wandern, treten’ 
(ilmeinen johdos sanasta tōńim ’gehen’), jonka perusteella sen toistaa myös SSA (III : 
244) esittäen kantasamojedin rekonstruktion *tåntə̑- ’astua, polkea’. Tällöin suomen ja 
saamen sanat olisi tulkittava deverbaalisiksi johdoksiksi. Kuten Itkonen (1945: 395) 
toteaa, rinnastus on äänteellisesti aivan mahdollinen. Semanttisestikaan se ei ole mah-
doton, mikäli johdoksen ensisijaiseksi merkitykseksi oletetaan nimenomaan itämeren-
suomessa laajalti esiintyvä ’tallottu maa’ (ks. mts. 385–387). 

Vielä parempi samojedilainen vastine voidaan kuitenkin esittää nganasanista: 
NSL-korpuksesta (Brykina ym. 2018) attestoitu sekä artikkelin kirjoittajan sen pohjalta 
koostamalla sanalistalla esiintyvä čintərəə ’tunturi’ Sana ei tietääkseni esiinny yhdes-
säkään aiemmin julkaistussa lähteessä eikä myöskään merkittävimmissä julkaise-
mattomissa sanalippukokoelmissa (Helimski, mskr.; Popov, mskr.). Sanan tarkempaa 
merkitystä tulisi vielä selvitellä äidinkielisten puhujien avustuksella, mutta korpuksen 

 
* Kiitän suuresti saamistani hyödyllisistä kommenteista artikkelin nimetöntä arvioijaa sekä 
kaikkia, joiden kanssa olen artikkelin aiheesta keskustellut ja jotka ovat tarjonneet hyödyllisiä 
huomioita artikkelin parantamiseksi. Lisäksi haluan kiittää Tapani Salmista, jonka kurssit 
Pohjois-Euraasian kielimaantiede ja etnohistoria Helsingin yliopistossa keväällä 2020 sekä Samo-
jedikielten rakenne ja kehitys saman vuoden syksyllä innostivat minua perehtymään kielihis-
toriaan ja samojedologiaan. Kaikki artikkelissa esiintyvät virheet ovat tietysti omiani. 
1 Artikkelissa mainitut tundranenetsin sanat esitetään tundranenetsin sanakirjan (T65) 
antaman kyrillisen kirjoitusasun ja venäjän käännöksen lisäksi fonologisen transkription 
mukaisessa muodossa (ks. Salminen 2008).  
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lause-esimerkkien perusteella se vaikuttaisi viittaavan nimenomaan yksittäiseen 
loivahkoon maankohoumaan (1). Laajempaan korkeaan alueeseen viitatessaan sana 
esiintyy monikossa (2).  
 

1) Ou, mununtu: «Takəə maaŋuna čintərəə ŋətumŋï?» 

 ”Oi, sanoo: ’mikä tunturi tuonne ilmestyi?’”2 

 JSM_080217_FourBrothers_flkd.024 

 
Korpuksessa sana on kohtalaisen harvinainen; se esiintyy neljä kertaa kolmessa eri 
tekstissä ja kolmella eri puhujalla. Kaikissa tapauksissa se on käännetty glossissa 
venäjäksi ’сопка’, joka vastaa tässä tapauksessa suomen merkityksiä ’mäki’ tai 
’tunturi’. Huomattavasti yleisempi synonyymi on korpuksessa kymmeniä kertoja esiin-
tyvä hirəmï ja sen diminutiivi hirəmi͡aʔku < ksam. *pirə-. Samaan sanueeseen čintərəə-
sanan kanssa kuuluu selvästi myös niin ikään ainoastaan korpuksesta tavattu čintə : 
Gen.Sg čində  ’vuorenrinne, harjanne’, joka näyttää ensin mainitun johtamattomalta 
muodolta. Se esiintyy korpuksessa viisi kertaa kolmen eri puhujan teksteissä, ja kai-
kissa tapauksissa korpus antaa sille venäjänkielisen käännöksen ’хребет’. Lause-esi-
merkkien perusteella tämäkin sana viitannee lähinnä yksittäisen maankohouman 
seinämään (3). 
 
3)  […] ouɁ, ŋanaɁsa ŋətumïɁə ŋansə čində takəδə.  

  ”[…] oi, ihminen ilmestyi jälleen rinteen takaa.”4  

  JDH_00_TwoDolganBrothers_flk.217  

 
Nganasanin čintərəə palautuu äännelaillisesti kantasamojedin asuun *ti1ntə̑rə̑-jə̑, jossa 
*-jə̑ on kantasamojediin palautuva adjektiivijohdin. Adjektiivijohdin *-jə̑ selittää myös 
sanan päättymisen pitkään vokaaliin – johtimetta odotuksenmukainen muoto olisi 
**čindər. Ensitavun *i ja *i̮ lankeavat nganasanissa yhteen, joten kantakielen edustusta 
ei ole mahdollista selvittää ilman tietoa muiden kielten vastineista. Vokalismin histori-

 
2 Ven.: Оу, говорит: «Что за гора впереди появилась?» – glossissa čintərəə-sanan merkitykseksi 
on annettu сопка ’tunturi’ käännöksen гора ’vuori’-sanan sijaan. 
3 Ven.: Пастух дежурный только с высоты видят оленей, где они появятся. – 
Suomennokseni perustuvat sekä nganasaninkieliseen alkutekstiin että ilmeisesti puhujien 
kanssa yhteistyössä tuotettuun venäjännökseen. 
4 Ven.: [Первые куски только начали есть вечером (вареное), когда начали есть, в это время] 
опять появился человек из-за хребта. 

2) Tə taačügujčüə takəə čintərəiɁ ŋilʼiɁi͡amənï səŋürkəndačü kunimənu ŋətum 
ŋətumsïδəɁ. 

 ”Ainoastaan korkealta paimen voi nähdä ne [tiheikön sekaan kuumuutta 
paenneet porot].”3 

 ChNS_080214_Wandering_nar.038 
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allinen etisyys tai takaisuus heijastuu edelleen lähes säännönmukaisesti joidenkin 
johdin- ja taivutusmorfeemien allomorfin valikoitumisessa (ks. Хелимский 2000 
[1993]), mutta valitettavasti tunturi-sanueesta ei ole attestoitu korpuksessa muotoa, 
jossa tällainen morfeemi esiintyisi. Etymologian luotettavuutta vahvistaisi olennaisesti 
takaisen allomorfin esiintyminen, mutta toisaalta etinen allomorfi ei välttämättä 
sulkisi rinnastusta täysin mahdollisuuksien rajan tuolle puolen, sillä allomorfin ana-
logista etistymistä tavataan joissakin sanoissa (mts. 197–198). Toissijainen liudentu-
minen t > č (t’) on nganasanissa täysin säännöllinen kehitys i:n edellä ja mahdollinen 
myös alun perin takavokaalisissa sanoissa, vrt. ng СНг чирүдя ’иссохнуть’ < ksam. 
*ti ̮rå-.  

Mikäli sanalle rekonstruoidaan kantasamojedilainen asu *ti̮ntə̑rə̑-jə̑, se voi aivan 
säännöllisesti vastata tanner ja duottar-sanoja. Rinnakkaisia tapauksia ovat esimerkiksi 
ksam. *li̮mpə̑ ’suo, soinen paikka’ ~ sm. lampi ~ saaP luoppal ’lompolo, lampi’ 
(Sammallahti 1989) sekä ksam. *li̮ntə̑ ’laakso’ ~ sm. lansi < U *li̮nti (Aikio 2014: 86). 
On kuitenkin huomattava, että juuri näissä sanoissa nganasanin vastineen ensitavun 
vokalismi epäodotuksenmukaisesti ei heijasta säännöllistä kehitystä *i̮ > i: ng lüŋhə 
’топкое место, болото, вязкая глина’ (Helimski, mskr.) sekä СНг лынтә ‘равнина, 
долина, лайда’, jossa yksikön kolmannen persoonan omistusliite -з̌у kuitenkin viittaa 
alun perin takaiseen vokalismiin tukien rinnastusta suomen sanaan. Ensitavun i ~ ü-
vaihtelua tavataan muissakin nganasanin sanoissa, ja *li̮mpə̑-sanan tapauksessa muut 
samojedikielet viittaavat nimenomaan ensitavun *i̮:hin (esim. neT T65 лымбӑд 
(limpəd°) ~ enT EnSl lubo), joten ensitavun vastinesarjaa ng i ~ sm a ~ saaP uo voi 
pitää aivan mahdollisena. Kaikissa kielissä esiintyvä -r on mitä ilmeisimmin jo kanta-
uralilaista perua oleva johdin. 

Sanalla ei tiemmä ole vastineita muualla samojedikielissä, mutta kaikista muista 
samojedikielistä kadonneen sanan säilyminen nganasanissa ei olisi mitenkään ainut-
laatuista – puhumattakaan siitä, että yleisesti ottaenkin sanan säilyminen ainoastaan 
yhdessä kantakielen tytärkielistä on aivan mahdollista. Tietenkin muiden vastineitten 
löytyminen vahvistaisi etymologian luotettavuutta etenkin, jos niiden perusteella kyet-
täisiin osoittamaan kantasamojedin ensitavun *i ̮, joka on edellytyksenä vastaavuuden 
äännelaillisuudelle. Semanttisesti läheiset mutta äänteellisesti yhteensopimattomat 
neT T65 тир” (tyir) ’более высокое место по сравнению с низким и плоским; 
невысокая сопка, бугорок’ ~ enT EnSl tìireδeo ’большой высокий лес; небольшая 
сопка на равнине’ ~ ng СНг чиридеә ’позвоночник; гребень горы, хребта; горная 
гряда’ kuuluvat mitä ilmeisimmin aivan eri sanapesyeeseen. 

Nganasanin sanojen merkitykset ’mäki, tunturi’ ja ’harjanne’ vastaavat paremmin 
saamen sanaa duottar ’tunturi’, mutta tästä huolimatta ei liene tarpeen olettaa sanan 
alun perin merkinneen juuri tunturia tai mäkeä. Itkonen (1945: 396–399) perustelee 
erinomaisesti merkityskehitystä ’tasainen, kova, avoin maa’ → ’korkea paikka’ esit-
täen sille rinnakkaistapauksen saksan Feld ’pelto’ ~ ruotsin fjäll ’tunturi’. Itkonen ei 
tosin artikkelissaan huomioi sanan kaikkia merkityksiä saamelaiskielissä: pohjoissaa-
men duottar ei merkitse ainoastaan yksittäistä maankohoumaa eli tunturia vaan myös 
useampihuippuista tunturialuetta sekä Pohjoisen Jäämeren rannikon puutonta tasaista 
maata, ts. varsinaista tundraa. Venäjän тундра-sanan lainoriginaalina toiminut 
kildininsaamen tūndar (ks. Lehtiranta 1989: 138–139; Керт 1986) niin ikään kantaa 
tundran merkitystä, joten lainautumisen jälkeistä merkityksenmuutosta ei tarvitse 
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olettaa tapahtuneeksi, vaan sana on vain lainautunut venäjään originaalia suppeam-
massa merkityksessä, kuten lainasanalle onkin tyypillistä. Samanlainen ilmiö nähdään 
tietenkin myös suomen sanassa tunturi. 

Siinä missä saamen sana vaikuttaisi sittenkin säilyttävän alkuperäiseksi oletettuja 
avoimen ja tasaisen paikan merkityksiä, nganasanista ne näyttäisivät ainakin korpus-
aineiston valossa hävinneen. Merkityksenmuutokselle löytyy kuitenkin rinnakkais-
tapaus nyt sekä saamesta että germaanisista kielistä, eikä sitä voitanekaan pitää 
etymologian kannalta ongelmallisena. Vaikuttaisi siltä, että tantereen juuret ovat kuin 
ovatkin syvällä Pohjois-Euraasian maaperässä. 
 
LYHENTET 
 
enT = tundraenetsi; kam = kamassi; ksam. = kantasamojedi; neT = tundranenetsi 
ng = nganasani; saaP  = pohjoissaame; sm = suomi 
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