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Aluksi: 
 

Kirjoitin tämän hieman väärässä järjestyksessä, kuten usein käy. Minulla oli 
mielessäni hyvä etymologia, mutta kirjoitusprosessin aikana kävikin ilmi, että 
Santeri Junttila on esittänyt vielä paremman etymologian samalle sanalle 
(Junttila 2017). Koska en ole enää nuori eikä yksi juttu maata kaada ja koska 
tämä on juhlakirja, julkaisen nämä mietteeni kuitenkin tässä yhteydessä, kun 
arvelen, että ne voivat kuitenkin sisältää joitakuita lukijoita kiinnostavia tietoja ja 
pohdintoja. En edel-leenkään pidä myöskään esitettyä kukka-sanan etymologiaa 
täysin mahdottomana, mutta en enää kovin todennäköisenäkään. Tällaista on 
mainen meno. 

 
No, paljon onnea syntymäpäivänäsi, Tapani! 

 
Sitten, kukka  
 
Sanalle kukka tunnetaan etymologisten sanakirjojen (SSA I: 463, EES s.v. kukits) mu-
kaan vastineita lähes kaikista itämerensuomalaisista kielistä. Pohjoisryhmässä ja vat-
jassa sanan merkitys on sama kuin suomen kirjakielessä, eteläryhmässä lähinnä 
’silmu’, ’umpu’, ’käpy’, ’papu’ tai ’siemenkota’. Poikkeuksena ovat eräät viron 
rannikkomurteiden (mm. Vaivara) suomea muistuttavat merkitykset, jotka saattavat 
selittyä vatjan vaikutuksena. Muuten eivät sanakirjat esitä sanalle kukka mitään vasti-
neita tai vertailukohtia kaukaisemmista sukulaiskielistä tai lainalähteitä. 

Lauri Hakulinen (1948) tutki aikoinaan kukka-sanan polysemiaa. Hän arvioi, että 
itämerensuomen sisällä nimenomaan eteläryhmän merkitykset edustavat alkuperäi-
sintä kantaa. Sanan varhaisimman merkityksen hän katsoo edelleen ilmenevän sellai-
sissa ilmauksissa kuin kukka(an) puhkeaa tai kasvi on kukassa. Hieman vastaava on 
myös kirjakielen kuvaannollisen kukoistaa-johdoksen merkitys. Hakulinen arvioi edel-
leen, että kantasuomessa kukka on merkinnyt kumpumaista muodostelmaa, mistä on 
kehittynyt ’silmun’, ’ummun’ ja ’kävyn’ merkitys. Sittemmin tämä on pohjoiskanta- 
suomessa kehittynyt edelleen nykyiseksi suomen yleiskielen kukka-sanaksi kukkaan 
puhkeaa-tyyppisissä konneksioissa. Huomattakoon tässä yhteydessä, että puhjeta-sana 
lienee sekin alkuaan kasvien kukkimista kuvannut termi, putki-sanan yhteyteen kuu-
luva johdos (Aikio 2014). Hiljattain on vastaavan perinpohjaisen semanttisen ana-
lyysin esittänyt Junttila (2017: 134-137). 
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’Kumpumaisen muodostelman’ merkityksen voi katsoa ilmenevän mm. murresanoissa 
kukkapää ’kukkurapäinen (esim. täydestä astiasta, Laatokan Karjalassa)’ ja jääkukka tai 
syt(y)kukka ’jääpalasista avantoa kairattaessa muodostuva kasa’ (Iitti). Myös olueeseen 
muodostuvaa vaahtoa kutsutaan nykykirjakielessä vaahtokukaksi (KS s.v. vaahtokukka). 
Tätä kutsutaan kyllä Kielitoimiston sanakirjassa ”kuvaannolliseksi” sanaksi, mutta 
kansankielen kukka-aineksisten yhdyssanojen käyttö vaikuttaa olevan samanlaista ja 
mahdollisesti  – kuten seuraavasta ilmenee  – sanan alkuperäiseen semantiikkaan liit-
tyvää käyttöä. 

Kansanrunoudessa kukka on ollut käytössä myös runsaskasvuisesta puusta (”kuusi 
kukkalatva”, SKVR I1:354 ”kukkakuusen juurehuine” SKVR 14: 1128, ”tammi kuk-
kalehvä” SKVR I4:809), peniksestä (”kulkku kukkapeä” SKVR I3:1319) sekä oravasta 
(”oravainen kummun kukka”, SKVR I2:810, ”oravainen, kuusen kukka; puun kunin-
gas metsän kukka” VII5: 3473). Näissä esimerkeissä kukka on toisin sanoen merkityk-
seltään jotain samantyyppistä kuin nykykirjakielen kukkura. (Oravan vertaaminen kuk-
kaan selittynee metsään liittyvänä metaforisena muodosteena). 

 

 
Kartta 1. Kukonmäki-nimien levikki. Lähde: Nimisampo. 

 
Pullistumisen semantiikkaa edellyttävät edelleen mm. johdokset kukkaro, (kala)kukko, 
kukkura(llinen), kukkula ja viron kukal ’niskа’. Paikannimistössäkin tunnetaan vastaava 
semantiikka. Suomessa on runsain mitoin sekä kukku- että kukko-aineksisia kohoumia, 
joita voi pitää kukka-sanan johdoksina. Esimerkiksi Kukonmäki-nimet ovat tunnettuja 
sekä itä- että länsimurteiden alueella (kartta 1). Nämä ovat ympäristöään selvästi kor-
keampia, yleensä melko pieniä maankohoumia. Läheinen Kukkomäki-tyyppi rajoittuu 
lähinnä historiallisten savolaismurteiden alueelle (kartta 2). Irma Mullonen (1994) on 
hänkin kuvannut Kuko(i)nharja-maankohoumia nykyisellä ja historiallisella vepsäläis-
alueella. Suomessa on vain muutamia tällaisia nimiä, esim. Kukkavuori Jämsässä, 
Kukkavuori Turussa Kukkamäki Laukaalla, Kukkamäki ja Iso Kukkamäki Uuraisissa 
sekä Kukonharja Sonkajärvellä. Myös johtamaton kukka-sana esiintyy maankohou-
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mien nimissä, joskin paljon harvinaisempana. Huomionarvoista on kuitenkin, että 
nimityypin tarkoitteet eivät merkittävästi poikkea Kukkomäki-, Kukonmäki- tai Kukoin-
harja-nimistä. 
 

 
 

Kartta 2: Kukkomäki-nimien levikki. Lähde: Nimisampo. 
 
Aikio (2007) on kuvannut Suomen saamelaisperäisiä pitkänomaisia vesistöjä kuvaavia 
Kukas-, Kukkia- ym., ja todennut  – varsin uskottavasti  – että ne lienevät peräisin 
saamelaiskielten ’pitkää’ tarkoittavasti sanasta *kukkē (attribuuttimuoto *kukēs > saaN 
guhkki: guhkes). Nämä on syytä erottaa pyöreitä mäkiä kuvaavista kukka- ja kukko-
kohoumista, jotka ovat syntyneet suomen tai karjalan kielessä. Suomen  – tai laa-
jemmin itämerensuomalaisten kielimuotojen alueella  – on siis vähintään kolmeen eri 
motivaatioon pohjautuvia pohjautuvia *kukka-paikannimiä: kukkien esiintymiseen, 
kukkuloihin ja pitkänomaisiin kohteisiin liittyviä. 

Verbijohdoksina samaan sanueeseen kuuluu vielä murteellinen kukkia ’hypätä es-
teen yli’ (Itä-Suomi). Voitaneen arvella ’esteen yli hyppäämisen’ merkityksen kehitty-
neen kummun tai kohouman ylittämisen merkityksestä. Hakulinen (ibid.) liittää tähän 
myös ’kukistamisen’ esteen voittamisen merkityksestä.  

Kyseessä on siis semanttisesti varsin monimutkainen sanue, jonka monet 
semanttiset suhteet tunnetaan kuitenkin osittain muistakin kielistä. Esim. ’silmun’ ja 
’kukan’ yhteys on melko tavallinen, se ilmenee esim. putki-sanueeseen kuuluvassa puh-
jeta-sanueessa (”kukkaan puhkeaa”, vrt. myös esim. kur. pucke > li pučkõz ’kukka’  >  
latv puķe ’kukka’). ’Kummun’ tai ’maankohouman’ ja ’silmun’ suhde tunnetaan itä-
merensuomessa muissakin sanueissa (vi pung ’silmu’ ~ su punkea, punkero ’pullukka’, 
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pn Punkaharju ym. < *punka - tähän yhteyteen liittyvät varmaankin myös Kaakkois-
Suomen punkka-nimet). Ei siis tunnu erityisen uskalletulta olettaa kukka-sanueen kehit-
tyneen jonkinlaisen ’pullistuman’ merkityksestä nykymerkitykseensä. Kantasuomeen 
voidaan kohtuullisen luotettavasti rekonstruoida *kukka ’pullistuma t. kumpu, huippu, 
silmu’ (vastaavaan tulokseen oli päätynyt myös Junttila 2017). 
 
Mikä sitten on sanan kukka etymologia? 

 
Olen joskus epäillyt sanaa slaavilaiseksi lainaksi, lähinnä ennen 2. palatalisaatiota saa-
dusta asusta květ ’kukka’ (> venäjä цвет-ок, puola kwiat). En enää kannata tätä 
etymologiaa, mutta äänteellisesti se olisi mahdollinen. Historiallisessa slavistiikassa on 
kiinnitetty huomiota siihen seikkaan, että Novgorodin vanhimmissa tuohikirjeissä ei 
etuvokaalin etinen (sekundaari, esikantaslaavin jälkeen syntynyt) k-äänne ollut vielä 
käynyt läpi itäslaavilaista ns. 2. palatalisaatiota *k > c. Olen esittänyt mahdollisuutena, 
että mm. suomen kirkko-sana olisi lainattu tällaisesta slaavin muodosta (vrt. Saarikivi 
2020). Suomen -kka- on melko tavallinen johdin- tai substituutioaines myös slaavilai-
sissa lainoissa, vrt. esim. palkka < mven bologa, piirakka < ven. pirog ym, eikä kvě- tai 
kwě-sekvenssin substituutio ku-sekvenssillä tunnu mitenkään mahdottomalta  – siitä 
huolimatta, ettei vastaavasta pienehköstä sanastokerrostumasta tunneta substituuti-
olle paralleeleja (vrt. esim. ru kvark ~ su kurkku). 

Pääasiallinen argumentti slaavilaista etymologiaa vastaan on kuitenkin sanan 
ylläkäsitelty semantiikka. Ottaen huomioon sanan alkuperäisen ’pullistuman’ 
merkityksen, olen nykyisin taipuvainen pitämään slaavilaista alkuperää vähemmän 
todennäköisenä kuin uralilaista. Kun uralilaisissa kielissä esiintyy ’pitkää’ merkitsevä 
vanha sanavartalo *kuwa (> md kuvaka, saaN guhkki, guhkes, ko kuz’ jne), herää 
kysymys, eikö ’pullistumaa’ tai ’huippua’ merkitsevä sana olisi voinut kehittyä ’pitkän’ 
merkityksestä?  

Tämä on kieltenvälisesti varsin tunnettu koleksifikaatio ja semanttinen muutos. 
Esim. semanttisten koleksifikaatioiden tietokanta CLICS (Rzymski & Tresoldi 2019), 
jossa on aineistoja yli 3000 kielestä, tuntee 121 kieltä, joissa ’pitkä’ ja ’korkea’ ilmais-
taan samalla sanalla. Näihin kuuluu myös suomi, jossa esiintyy pitkä sekä merkityk-
sessä ’long’ (pitkä juna) että merkityksessä ’tall’ (pitkä mies). CLICSin aineisto ’pitkää’ 
ja ’korkeaa’ merkitsevien aineistojen semantiikasta on kuviona ilmaistuna seuraavan-
kaltainen (paksut viivat merkitsevät useammassa kielessä esiintyviä koleksifikaatioita): 
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Huomionarvoista on, että paitsi ’pituuden’ ja ’korkeuden’, myös ’korkeuden’ ja 
’huipun’ semantiikat liittyvät monissa kielissä yhteen. Kukan merkityksiä yhdistää 
nimittäin ’huipun’ tai ’kärjen’ merkitys  – sellaisia ovat sekä varsinaiset kukat että sil-
mut, kävyt ja maankohoumat. Lisäevidenssiä saadaan vielä ’kukkulan’ käsitteen ko-
leksifikaatiosta, jotka käsittävät sekä ’pensaan’ (kukkapää) että ’kasan’ tai ’läjän’ 
(kukkura): 

Jos kukka on syntynyt ’pitkää’ merkitsevästä uralilaisesta kuva-vartalosta, mikä prosessi 
oli tarkkaan ottaen ollut? Länsiuralissa tavattavista *kuwa-vartaloon liittyvistä sanoista 
on Aikio (2000) epäröiden liittänyt toisiinsa saamen ’pitkää’ merkitsevän guhkki-sanan 
(< esisa. ?*kuvVkka) ja mordvan samanmerkityksisen kuvaka-johdoksen. Jos oletetaan, 
että suomen *kukka oli alkuaan ’huippu, kärki’, se sopisi periaatteessa saamen sanan 
vastineeksi muuten paitsi 1. tavun lyhyen vokaalin osalta. Tiedossa kuitenkin on, että 
pitkät vokaalit geminaattakonsonantin etisessä asemassa ovat myöhäsyntyisiä ja että 
vastaavissa varhaisissa johdostyypeissä lyhentyminen on tavallista. 

Nähdäkseni on periaatteessa mahdollista, että kukka edustaa alkuperäistä *kuwa-
vartaloa, johon on liittynyt saamen ja mordvan sananloppuista ainesta vastaava -kka-
johdinaines (*kuwakka). -V-aines olisi labiaalivokaalin jäljessä kadonnut samaan ta-
paan kuin esim. sanoissa luu < *luwe, suu < *suwe. 

-kka-aines voi olla myös johdinsuffiksi, ja tämä vaikuttaakin todennäköisemmäl-
tä, erityisesti koska *kuwa-vartalon merkitys on ollut enimmäkseen adjektiivinen kun 
taas *kukka on selvästi substantiivinen. Ohitan tässä yhteydessä monimutkaisen 
kysymyksen, mikä oikeastaan on varsinaisten adjektiivisten vartaloiden ikä uralilai-
sissa kielissä (ks. keskustelua esim. Rauhala 2015). Todettakoon, että hieman vastaava 
keskikonsonantiston epäsäännöllisyys näyttää esiintyvän saamenkin merkitykseltään 
adjektiivisessa guhkki-vartalossa (Aikio ibid.). 

Esitän vielä vaihtoehdon, jonka mukaan Aikion lähinnä germaanisena lainana 
pitämä kauka (< ?*hauha ’korkea’) edustaisi kuitenkin alkuperäistä uralilaista muotoa 
*kuvak(k)a samalla kun kukka olisi samaan vartaloon pohjautuva -kka-johdos. Kolmi-
tavuinen -kka-päätteinen sanavartalohan on joka tapauksessa itämerensuomen var-
haisvaiheille epätyypillinen sanahahmo, jonka voisi kuvitella lyhentyneen jotenkin 
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epäsäännöllisesti. Voisi pitää mahdollisena, että kauka-sanan 1. tavun a-äänne olisi 
syntynyt velaarin ja labiaalin välisessä ympäristössä. Labiovelaarisissa konteksteissa-
han esiintyy esim. romaanisissa kielissä monenlaisia ylimääräisiä vokaaleja. v-äänteen 
muuttumista u-äänteeksi ei tarvinne erityisesti selittää, kun samankaltainen muutos on 
tavallinen tavunloppuisessa asemassa (käy ~ kävele), sen sijaan diftongin syntymisen 
todistaminen vaatisi äänteellisiä paralleeleja, joita ei ole helppo löytää joka tapauk-
sessa harvinaisesta äännekehityksestä. Todettakoon kuitenkin, että itämerensuomen 
hauki-sanaa on eri tavoin selitetty slaavin *šcuka-sanasta lainautuneeksi. Eräs mahdolli-
suus olisi olettaa tällaisessakin sanassa sekundaarin a:n syntyminen ensitavuun velaa-
rin ja labiaalin väliin. 

Itämerensuomen ja ilmeisesti germaaninkaan semanttinen variaatio ei ainakaan 
vahvasti tue Aikion esittämää germaanista lainaetymologiaa kauka-vartalolle. Vaikka 
pituus ja korkeus ovat toki etymologisesti läheisiä käsitteitä, sana kauka tarkoittaa itä-
merensuomessa melko yksinomaisesti ’pitkää esinettä’ tai ’pitkää aikaa’ ja germaanis-
sa taas ’korkeaa’, eikä merkityksenmuutoksen välivaiheita liene dokumentoitu. 

Paikannimet näyttäisivät joka tapauksessa tarjoavan evidenssiä siitä, että Suomes-
sakin on joskus ollut käytössä johtamaton kuva-vartalo ’pitkän’ merkityksessä. Monet 
erilaiset kuv-alkuiset nimityypit kuvaavat pitkänomaisia tarkoitteita, mutta eivät aina-
kaan ensi silmäykseltä vaikuta saamelaisperäisiltäkään. Sellaisia ovat esim. pitkän-
omainen Kuvaja-järvi Ruokolahdella, Pieksämäen Kuvajaniemi sekä Kotkan Kuut-
salo. 

Tällaisia nimiä ei liene tutkittu, eikä ole mitenkään selvää, mikä niiden suhde on 
yhtäältä kauka- ja toisaalta kukka-nimiin, joissa esiintyy sekundaari -k-aines. Kohtuul-
lisen mahdolliselta kuitenkin tuntuu, että osa niistä olisi peräisin ’pitkää’ tarkoit-
tavista sanoista, jotka edustaisivat sanavartaloa *kuwa ilman saamessa ja mordvassa 
tavattavaa -kka-ainesta. Mikä niiden lähtökieli on, jää jossain määrin epäselväksi. Ne 
viittaavat kuitenkin siihen, että Suomen alueella on ollut käytössä myös johtamaton 
*kuwa ’pitkä’-sanavartalo ja näin tukevat ajatusta, että kukka – mikäli se tämän 
vartalon yhteyteen kuuluu – edustaisi itämerensuomalaista erillistä johdostyyppiä. 
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