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Tutkimusaiheen tausta
Maantiede ja luonnonolosuhteet
Pohjanmaata voidaan pitää pinnanmuodostukseltaan tasaisena. Maakunnalle tyypillinen
laakeus on Limingan seudulla edustavimmillaan, koska Liminka ympäristöineen on tasaisinta seutua koko Suomessa. Limingan laakeuteen kuuluvat laajat niittyalueet herättivät
myös Carl von Linnén mielenkiinnon 1700-luvulla, eikä hän löytänyt niille vertaista. 1
1900-luvulla maantieteilijä ja professori Iivari Leiviskä totesi myös Limingan niittyjen olevan ”silmänkantamiin ulottuvat”.2
Linnén tapaan lienevät ajatelleet Limingan niityistä keskiaikaiset eränkävijät ja talonpojat asettuessaan laajalle lakeudelle. Suurten niittyalueiden ja niiden läheisyydessä olevien mittaamattomien erämaiden, meren ja järvien kalavesien houkuttelevuus perusti vankan asutuksen Liminkaan. Niin lähiseutujen edellytykset kuin etäämpänä olevien Oulujärven vesistöalueen nautintamaat ja -vesistöt tarjosivat vankan sijan syntyvälle talonpoikasasutukselle, jonka asutushistorialliselle tiiveydelle on vaikea löytää vertailukohtaa Suomesta.
Vuoden 1732 Linnén matkan jälkeen merenranta on maankohoamisen seurauksena
siirtynyt paikoin neljä kilometriä.3 Limingan maantiede muuttuu jatkuvasti. Jokainen kulunut vuosisata on muuttanut lakeuden olemusta leimallisesti. Tunnusomaisia elementtejä
ranta-alueella ovat joet ja ojat, jotka halkovat tasankoa4. Joet ovat toimineet kulkuväylinä
ja juomaveden antajina, ja ovat siten olleet tärkeitä tekijöitä asutuksen muodostumisessa.
Jokien ranta-alueiden muodoilla on myös ollut oma vaikutuksensa asutuksen syntymiseen.
Loivahko Liminganjoki oli edullisin Lumi-, Temmes-, Tyrnävän- ja Ängeslevänjokiin verrattuna.
Jokien latvavesiin kuuluvien sisämaan järvien ja lampien lukumäärä on pieni. Alue
jatkuu etäämpänä sisämaassa suolalakeutena, mutta tasankoalueen eteläpuolella maisemaa
hallitsevat moreeni- ja harjumaastot.5 Nämä maantieteelliset edellytykset ja erityisesti niittyalueet loivat hyvät mahdollisuudet peltoviljelylle ja karjanhoidolle, mutta Limingan eri
järvet, lammet sekä metsäalueet antoivat mahdollisuudet vieläkin varhaisempaan kalastukseen ja eränkäyntiin.
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Viljelyyn otettavalla maalla kasvuedellytykset ovat tärkeitä. Kasvukauden pituudella, sopivalla kosteus- ja lämpötilalla on suuri vaikutus heinän ja viljalajien kasvuun ja satoisuuteen. Pohjoiseen sijaintiinsa nähden Limingan ilmasto on verraten suotuisa. Sen merenrannikko ei ole läheskään yhtä hallanarka, kuin sisämaan suoalueet. Vähäsateisuus on
tyypillistä rannikolla verrattuna sisämaan sademääriin. Viljelykäyttöön otetut alueet ovat
vähälumisimpia. Aukeilta paikoilta lumipeite häviää jo huhtikuun ja toukokuun vaihteessa.6 Tämä mahdollistaa kevättöiden aikaisemman aloittamisen, joten kasvukausi muodostuu
pidemmäksi.
Limingan vuotuinen lämpösumma on verrannollinen moniin eteläisempiin kasvualueisiin. Näillä tekijöillä on vaikutusta siihen, että Limingassa oli paremmat mahdollisuudet onnistua viljely- ja karjatalouden harjoittamisessa kuin monilla muilla alueilla PohjoisPohjanmaalla.
Suomen länsirannikolla maankohoaminen muuttaa maisemaa jatkuvasti. Kohoaminen on suurinta Merenkurkun seudulla. Maa kohoaa Liminganlahden pohjukassa 82 senttimetriä ja likempänä merta suupuolella 92 senttimetriä sadassa vuodessa. Joen kuljettamilla
maa-aineksilla on oma merkityksensä maatumisessa. Limingan seudun jokien on laskettu
tuovan vuodessa yhteensä 20 000 tonnia erilaisia kiinteitä aineksia maatuakseen uusiksi
maa-alueiksi. Tämän lisäksi kasvillisuus tuottaa hehtaaria kohden 5000–20000 kilogrammaa kasvimassaa laskettuna kuiva-aineeksi. Näiden yhteisvaikutuksena maatuminen saattaa kohota noin senttimetrin vuodessa. Jokainen joki on laskenut Liminganlahteen omana
uomamaan, mutta maankohoamisen vaikutuksesta kaikki joet yhtyvät suupuolella yhdeksi
suistoksi, lukuun ottamatta Lumijokea.7
Maankohoamisesta aiheutunut rantaviivan siirtyminen on luonut edellytyksiä asuttaa yhä pidemmältä matkalta Liminganjoen sekä muiden alueiden jokivarsia. Rantaviivan
siirtyminen on myös antanut edellytyksiä ottaa haltuun uusia rantaniittyjä sekä muuttaa
niittyjä myöhemmin pelloiksi, jotka yhteisvaikutuksesta ovat mahdollistaneet pitäjän vaurastumisen menneinä vuosisatoina.
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Historiallinen tausta
Kivikaudelta tähän päivään Suomi idän ja lännen rajamaana on historian, kulttuurin ja kielen tutkimuskohteena moni-ilmeinen, koska vaikutteita ja ihmisiä on tullut useista ilmansuunnista. Nykyisen Suomen alueella on asuttu jo jääkauden jälkeiseltä ajalta lähtien ilman
asutushistoriallista katkeamaa. Asutuksen painopisteet ovat muuttuneet eri historiallisina
aikajaksoina elinolosuhteiden mukaan ja ihmiset ovat liikkuneet siellä, missä heillä oli löydettävissä luonnollisimmat olosuhteet harjoittaa erä- ja pyyntitaloutta sekä keräilyä. Jotkin
Suomessa asuvat yhteisöt, kuten lappalaiset, joita kutsutaan myös saamelaisiksi, harjoittivat samankaltaisia elintapoja hyvin myöhäiselle ajalle asti. 8 On kuitenkin huomattava, etteivät erä- ja pyyntielinkeinoja harjoittavat olleet kuitenkaan lappalaisia.
Viimeistään rautakaudella pysyvä asutus keskittyi Hämeeseen, Varsinais-Suomeen
ja nykyisen Satakunnan Kokemäenjokilaaksoon, Etelä-Pohjanmaalle ja Karjalaan. Nämä
varhaisen talonpoikaisasutuksen ydinalueet eivät olleet mitenkään yhtenäisiä, koska useimmat myöhemmät väestöryhmät saattoivat syntyä useamman eri ryhmän vaikutteista, kuten
karjalainen heimo. Näiden vahvojen asutuskeskittymien ympärille muodostui hämäläinen,
varsinaissuomalais-satakuntalainen, eteläpohjalainen, karjalainen ja savolainen kulttuuri.
Lisäksi on havaittavissa näille yhteisiä piirteitä, jotka ovat alkuperältään länsisuomalaisia,
pohjalaisia tai itäsuomalaisia.9 Jokaiselle seudulla syntyi omia kulttuurisia ja kielellelisiä
ominaispiirteitä, joiden vaikutuksia on näkyvissä myöhemmässä asutushistoriallisessa kehityksessä.
Suomen länsipuolella sijaitseva Pohjanlahti on yhdistänyt etelän ja pohjoisen kulkureittinä. Suomalaisalueiden ihmiset Lounais-Suomessa, Hämeessä, Satakunnassa sekä
Etelä-Pohjanmaalla ovat kulkeneet Pohjanlahtea pitkin aina Lappiin saakka. Meri ei ollut
ainoastaan länsirannikkomme kulkureitti vaan sitä käyttivät myös Ruotsin puolen maakuntien asukkaat. Pohjanlahden asukkaat saattoivat kulkutien kautta saada yhteyksiä Itämeren
saksalaisalueille.10 Yhteyksiä loivat myös joet, joista Oulujoki oli huomattavin. Sen yhteys
Oulujärveen loi kulkuyhteyksiä Vienanmerelle ja Laatokalle. Jokireittejä käyttivät niin karjalaiset kuin hämäläisetkin.11
Erityisesti voimistuva turkiskauppa sai karjalaiset ja hämäläiset liikkeelle. Turkiskaupan ja pyyntielinkeinojen seurauksena Kemi- ja Tornionjokilaaksoihin syntyi viimeis8
9
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Enbuske 2008, 66; Vahtola 2012, passim.
Uino 2003, passim; Enbuske 2008, 67; Vahtola 2012, passim.
Vahtola 1991, 73–74.
Vahtola 1991, 74.

7
tään 1000–1100 luvuilla talonpoikaisasutus, jonka myötävirrassa myös karjalaiset asettuivat lähemmäs jokisuita. Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323 solmittiin etupiirit Novgorodin ja Ruotsin välille. Se merkitsi yliotetta Ruotsille suomalaisista heimoista käydyssä
kamppailussa ja samalla vahvistettiin rajan kulkeminen Karjalasta Pyhäjoelle, Pohjanlahden rantaan. Näin ollen Liminkakin tuli kuulumaan siihen etupiiriin, joka kuului ikivanhassa karjalaisessa traditiossa karjalaisten nautintaan. Rauhasta huolimatta alueella jatkuivat
epävakaat olot kestäen aina Täyssinän rauhan solmimiseen vuonna 1595.12
1300-luku ja sitä seuranneilla vuosisadoilla asutushistoriallinen ja valtapoliittinen
tilanne oli kaikkea muuta kuin selväpiirteinen. Vuoden 1323 jälkeen asutus vahvistui Länsipohjassa13. 1200-luvulla suomalainen asutus vahvistui Kemi- ja Tornionjokilaaksossa, ja
sen jälkeen uudisasutus alkoi vyöryä Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta Perämeren rannikolle. Samalla karjalaisvaikutus kävi yhä vahvemmaksi Kemi- ja Iijokilaaksossa. 14 Karjalaisten läsnäolo Pohjanrannalla käy ilmi esimerkiksi vuonna 1346, jolloin Uppsalan arkkipiispa Hemming kastoi Torniossa Oulun, Simon ja Kemin karjalaisia, mutta myös lisäksi
lappalaisia15. ARMAS LUUKON mukaan on vaikea uskoa, ettei Karjalaisrannalla ollut länsisuomalaista asutusta, koska vuoden 1375 tienoilla novgorodilaiset vangitsivat suuren
määrän alueen ihmisiä. Novgorod tuskin olisi tässä tilanteessa vanginnut omia alamaisiaan
vaan länsisuomalaistaustaisia asukkaita.16
Pohjanmaata hallittiin Satakunnan Kokemäeltä käsin ainakin 1300-luvun kahdella
ensimmäisellä kolmanneksella. Satakunnan voutien piti valvoa esimerkiksi karjalaisten
purjehdusta Pohjanlahdella. Pohjanmaan hallintoasiat järjestäytyivät uudelleen Korsholman linnan perustamisen jälkeen 1300-luvun lopulla ja karjalaisranta sidottiin yhä tiiviimmin Korsholman linnaläänin alaisuuteen. Ennen 1370-lukua alueen seurakuntaorganisaatio
oli kahden kappeliseurakunnan, Salon ja Kemin, varassa. Samaan aikaan 1300- ja 1400-luvuilla asutus kasvoi Kokkolan ja Kemijoen välillä voimakkaammin. Tässä vaiheessa muuttoliike tapahtui enimmäkseen Satakunnan suunnalta. 1540-luvulle tultaessa verottaja tavoitti tältä alueelta jo lähes 800 taloa.17
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Luukko 1954, 78; Vahtola 2012, 33, 45–46.
Luukko 1954, 78
Vahtola 2012, 46.
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Erätalouden merkitys alkoi vähentyä 1400-luvulla eteläisissä maakunnissa turkiseläinkantojen pienentyessä. Esimerkiksi Ala-Satakunnassa pyyntielinkeinot väistyivät ja
elinkeinojen painopiste siirtyi yhä enemmän viljelyyn. Samalla turkiseläinten saaliiden verotus muuttui maataloustuotteiden verotukseksi. Pohjoisissa maakunnissa erätaloudella oli
suuri merkitys vielä keskiajan lopulla. Kalasta muodostui keskiajalla tärkeä kauppatavara
Itämeren alueella suuren eurooppalaisen kysynnän vuoksi, ja siitä tuli merkittävä osa pyyntitaloutta. Tärkeimmiksi kalalajeiksi nousivat lohi ja sisämaan järvistä saatu hauki, joka
kuivattiin. Pohjanlahden kaupan valvomiseksi kruunu perusti vuonna 1420 useita kauppapaikkoja. Talonpoikien velvollisuutena oli rakentaa aittoja kauppiaiden vuokrattavaksi.
Tämä mahdollisti erityisesti pyyntitalouden tuotteiden vaihdannan.18 Kalastuksen ja eränkäynnin harjoittamiseen oli erinomaiset mahdollisuudet juuri Salon ja Kemin välisellä
alueella, jonka asutus ei ollut vielä keskiajalla kovin vahvaa. Se houkuttelikin uusia asukkaita niiltä alueilta, joissa pyyntitalous oli heikkenemässä. Pyyntitalouden harjoittamista
paransivat vielä Itämeren alueen kasvava kysyntä, joka luonnollisesti vahvisti uudisasutuksen syntymistä Pohjanlahden pohjoisosissa. Tätä kehitystä tuki myös näiden rantaseutujen
hallinnollinen vakiintuminen ja niiden tiukempi liittäminen Korsholman linnalääniin otteeseen, jolloin hallinnollinen organisoituminen antoi vankemman jalansijan Ruotsille ja sen
länsisuomalaisille alamaisille.
Limingan alue kuului vuoden 1413 verokirjasta tehdyn jäljennöksen mukaan hallinnollisesti Korsholman läänin Rannan hallintopitäjään, johon kuuluivat Salon kaksi neljänneskuntaa sekä Limingan ja Iin neljänneskunnat. 19 Liminka mainitaan ensimmäisen kerran
seurakuntana Turun Tuomiokirkon Mustassakirjassa vuodelta 1477 Kemin, Iin ja Salon pitäjien ohella.20
Liminka kuului keskiajalla oikeushallinnollisesti Iihin. Liminka oli osa Iin nimismiespitäjää vielä 1500-luvun alkupuolella, mutta verotuksellisesti Liminka oli lähellä Saloa. Tämä voisi antaa olettaa myös Limingan kuuluneen Iin seurakuntaan vielä keskiajalla,
mutta maallisen hallinnon aluejaolla ei välttämättä ollut mitään yhteyttä seurakuntajakoon.21
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Orrman 2003, 106–107, 112; Vahtola 2012, 72.
Vahtola 1991, 149.
REA, vuosi 1477, fol. 59.
Vahtola 1977, 99.
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Yleensä ottaen koko Pohjois-Pohjanmaan pitäjien keskiaikaisesta hallinnosta on
saatavissa hyvin niukkoja tietoja, jotka voivat myös vääristää sen todellista hallintohistoriallisen kehityksen arviointia. Frakmentaalisesti säilyneiden keskiaikaisten asiakirjojen perusteella ei voida esimerkiksi sanoa varmasti, mihin keskiaikaiseen seurakuntaan Liminka
kuului aiemmin. Eri tutkimuksissa on ehdotettu Saloa, mutta myös Iin pitäjään kuuluminen
oli mahdollista. On myös mahdollista, että seurakunta ei varsinaisesti eronnut mistään,
vaan nopeasti kasvava seurakunta perustettiin Liminkaan heti itsenäiseksi kirkkopitäjäksi.
Sinänsä missään keskiajan asiakirjassa ei sanota Limingan kuuluneen kirkollisesti mihinkään ennen kirkkoherrakunnan perustamista.
Ensimmäisten verolähteiden perusteella Limingan pitäjään kuului vuonna 1548
kymmenen kylää: Liminka, Lumijoki, Lapinniemi, Hirvasniemi, Ranta, Oulunsalo, Oulunsuu, Laitasaari, Sanginjärvi ja Utajärvi. Yhteensä näistä kylistä merkittiin saman vuoden
voi- ja haukiveroluetteloon 228 verovelvollista. Kylistä suurin oli Limingan kylä, jossa taloja oli 58. Nykyiseen Liminkaan kuuluvassa Rannassa oli yhteensä 18 taloa. Rannasta
muodostui myöhemmin Rantakylä ja Virkkula. Varsinkin Limingan kylän osalta voidaan
todeta asutuksen olleen vahva ja periytyvän keskiajalta.22
Koko pitäjän taloluku kohosi vuoteen 1570 mennessä yli 330 taloon. Merkittävin lisäys oli tapahtunut pitäjän itälaidalla, jossa oli runsaasti tilaa uudisasutukselle. Vanhojen
kylien taloluku kasvoi myös, sillä Limingan kylässä oli kyseisenä vuonna jo 80 taloa, Rantakylässä ja Virkkulassa oli yhteensä 22 taloa.23 1600-luvun alussa Limingan pitäjästä erkaantuivat Oulun pitäjäksi pohjoiset kylät: Oulunsalo, Oulunsuu, Laitasaari ja Utajärven
kylät. Limingan kylän talolukuna oli tuolloin noin 70, Rantakylässä ja Virkkulassa vastaavasti kummassakin taloluku oli noin kymmenen. Pitäjän jakaantumisen aikaan molempien
pitäjien taloluku oli jo yhteensä liki 500 taloa.24

22 Korsholman läänin voudintilit. Vuotuinen vero 1548. KA (Kansallisarkisto) 4534E: 8v–11v. Tästä lähtien lähdeviittauksissa
käytetään asiakirjanimeä ja vuotta, KA–tunnusta sekä niteen ja folioiden numeroita. Liminkaa koskevissa voudin- ja
läänintiliasiakirjoissa ei mainita erikseen Limingan pitäjän-nimeä asiakirjaviittausten runsaslukuisuuden vuoksi. Muiden pitäjien
kohdalla noudatetaan normaalia viittaustapaa.
23 Kymmenysluettelo 1570. KA 4718: 42–47v.
24 Virrankoski 1973, 751–752.
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Talolukuvertailu 1548–1700
1548 1560 1570 1580 1590 1600 1607 1620 1633 1663 1680 1700
Limingan
kylä

58

66

57

64

58

56

70

71

75

66

76

84

Rantakylä

18

20

11

10

9

11

13

13

10

9

8

9

12

11

10

10

11

11

11

9

8

9

Virkkula
Limingan
pitäjä

228

263

338

353

356

347

262

278

316

307

342

403

Kemin
pitäjä

134

137

154

121

140

198

269

316

340

327

338

353

Iin pitäjä ja
133
Pudasjärvi

139

189

205

215

145

238

299

371

355

368

415

Oulun
pitäjä

226

267

257

232

245

288

Paltamo

106

158

206

292

346

382

Sotkamo

42

69

94

176

206

233

135

157

172

200

231

247

309

Siikajoen
pitäjä
Salon
pitäjä

149

174

225

249

260

106

112

114

122

115

126

136

Pyhäjoen
pitäjä

51

83

130

157

136

179

209

195

284

267

306

386

Kalajoen
93
93 129 148 146 169 211 245 280 277 298 366
pitäjä
Lähteet: Vuotuinen vero 1560. KA 4626: 7–22; Luukko 1954, 358–359; Virrankoski 1956,
109; Virrankoski 1973, 750–751; Vahtola 1994, 108–109, 177.
Limingan pitäjän taloluku kohosi nopeasti Oulun pitäjän itsenäistymisestä huolimatta 1600-luvun puolivälissä vähän yli kolmesataan taloon ja vuosisadan loppuun mennessä, vuonna 1700 yhteensä 403 taloon, joka oli koko Pohjois-Pohjanmaan korkein pitäjäkohtainen taloluku. Talojenmäärän kokonaiskehityksenä 1500- ja 1600-luvuilla Limingan
pitäjän taloluku oli pinta-alaansa nähden ehdottomasti asutushistoriallisesti tiivein suurpitäjä Pohjois-Pohjanmaalla. Pitäjän pääkylä Limingan kylä nousi talojen määrässä myös koko
maakuntansa suurimmaksi kyläksi. Samalla pitäjän peltoviljelyksen, niitty- ja karjatalouden tunnusluvut edustivat molempina vuosisatoina pohjoisten pitäjien korkeimpia.25

25 Luukko 1954, passim.; Virrankoski 1973, 751–752, passim; Vahtola 1991, 108–109, 177.
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Limingan, Rantakylän ja Virkkulan kylien talolukujen sekä koko Limingan pitäjän
talojen määrän perusteella voidaan todeta, että Limingan asutuksen synty ja sen seurauksena tapahtunut talonpoikaiskylien kehitys oli merkittävä asutushistoriallinen ilmiö. Pitäjä ja
sen talot saavuttivat varsin lyhyessä ajassa laajat mittasuhteet ja runsaan talonpoikaisvaurauden eränkäynnin, kalastuksen, karjatalouden ja viljelyn seurauksena. Tässä kehityksessä
merkittävimpinä tekijöinä olivat Limingan niityt ja laajat erä- ja kalastusmahdollisuudet.

Tutkimustehtävä
Suomen asutushistoriasta on tehty varsinkin viimeisten vuosikymmenien aikana hyvin erilaisia tutkimuksia sekä tutkimusmetodien että lähdeaineistojen lähtökohdista. Asutushistoriaa on tutkittu esimerkiksi arkeologian, historian ja nimistöhistorian näkökulmista, joilla
jokaisella on omat tutkimusmenetelmänsä. Tutkimuskohteet ovat vaihdelleet lähinnä tutkijoiden ja yliopistojen omista intresseistä käsin, mutta useimmissa tutkimuksissa on jätetty
laajempi kokonaiskuva löytämättä kapean tutkimusalueen, tutkimusmetodin tai suuren lähdeaineiston vuoksi ja keskitytty varsin suppean alueen asutuksen tarkasteluun.
Tässä pro gradussa on tarkoitus tutkia Limingan asutuksen syntyä ja sen alkuperää
keskiajalta 1600-luvulle. Tutkimusmenetelminä käytetään historiatieteellistä ja nimistöhistoriallista metodia. Koska keskiajalta on niukasti asiakirjalähteitä, pyritään tutkimusessa
rakentamaan takautuvasti asutuksen varhaisvaiheet myöhemmin syntyneillä lähdeaineistoilla ja jatkamaan tutkimusta aina 1600-luvulle asti, jolloin varsinaisen talonpoikaisuudisasutuksen syntyminen tutkimusalueella käytännössä lakkasi. Aihetta tarkastellaan systemaattisesti käyttäen lähteinä muun muassa nimistöä, veroluetteloita, tuomiokirjoja ja kartta-aineistoja. Tässä tutkimuksessa pyritään etsimään ja kokeilemaan myös uusia tutkimusmenetelmiä, joilla voitaisiin löytää uusia tarkastelunäkökulmia asutushistorian tutkimukseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota erilaisten digitaalisten maastotietojen hyödyntämiseen tutkimuksen aikana sekä pyritään yhdistelemään näitä tietoja perinteisiin tutkimusaineistoihin. Yksi tavoite on perehtyä runsaslukuisesti näyttäytyviin nimistön perus- ja määriteosiin (esimerkiksi aro, haka, keto, kuja), joita on pidetty usein yleissuomalaisina ja joita
ei sen vuoksi ole pidetty aina asutushistorian tutkimuksessa relevantteina tutkimuskohteina.
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Maantieteellisenä rajauksena keskitytään nykyisen Limingan kunnan keskiaikaisiin
kyliin Limingan kylään ja Rantakylään sekä Rantakylästä eronneeseen Virkkulaan, jotka edustavat talonpoikaisasutuksen vanhinta kerrostumaa. Näitä kyliä
tutkittaessa huomioidaan kylien
vaikutus lähialueen nimistöön.
Tätä nimistöä syntyi myös jonkin verran kylien ulkopuolelle.
Asutushistorian kannalta toisenlainen, Limingan kuntaan kuuluva Ala-Temmes, joka kuului
aiemmin Temmeksen kylään, jätetään tutkimuksen ulkopuolelle.
Sen syntyhistoria ulottuu vasta
uudelle ajalle, eikä sen talonpoikaisasutukseen liity sellaisia keskiaikaisia asutushistoriallisia kysymyksiä kuin Limingan kylää, Rantakylää tai Virkkulaa.
Aikarajauksena on alueen talonpoikaisasutuksen syntyhistoria keskiajalta 1600-luvulle, jolloin asutus saavutti pääpiirteissään muotonsa. Samalla huomioidaan myös tätä
varhaisemmat eränkäyntiin ja pyyntitalouteen liittyvät asutushistorialliset kerrostumat, jotka syntyivät jo ennen talonpoikaisasutusta. Limingan kylän, Rantakylän ja Virkkulan kylien ydinalueet oli otettu kokonaan käyttöön viimeistään 1600-luvun loppuun mennessä.
1600-luvun jälkeen tutkimusalueelle ei syntynyt kuin muutamia yksittäisiä uudistiloja ja
vanhemmista tiloista jaettuja taloja, joilla varsinaisen asutuksen syntyhistorian kannalta ei
ole suurta merkitystä.26 Talojen jakaantumiseen otetaan kantaa ainoastaan silloin, kun sillä
on olennaista merkitystä asutuksen syntyhistorialle ja laajenemiselle kylissä. Tästä esimerkkinä nimistö, joka kuvaa varhaisempaa asutushistoriallista alkuperää.

26 Kuorilehto 1990, passim.
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Limingan asutuksen syntyä tutkittaessa pohditaan, keitä olivat nimistön perusteella
alueen varhaisimmat asuttajat tai liikkujat, jotka jättivät jälkensä liminkalaiseen nimistöön
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ennen pysyvää asutusta? Toisena kysymyksenä selvitetään pysyvän talonpoikaisasutuksen
synty ja sen kerrostumat sekä alkuperä, mutta lisksi se milloin asutus tuli Liminkaan. Kolmas pääkysymys on tutkia syitä ja edellytyksiä sille, miksi asutus tuli Liminkaan ja miten
asutuksen syntyprosessi kiinnittyy aikansa historialliseen kontekstiin.
Paikannimistön tutkiminen on monella tapaa ongelmallista ja enemmän työtä vaativaa verrattuna historiallisiin asiakirjoihin. Niitä voidaan käyttää sellaisten aikakausien historiantutkimukseen, joista ei ole säilynyt kirjoitettuja lähteitä. Nimistön avulla voidaan
nähdä sellaisiakin historiallisia asutusliikkeitä ja -kerrostumia, joita aikaisemmin ei ole havaittu. Useimmiten nimet ovat säilyttäneet alkuperäisen muotonsa korkeasta iästään huolimatta verrattuna esimerkiksi perimätietoon. Varsin monet nimet ovat pysyneet ennallaan
asutuksen alkuajoista alkaen. Täydentävä asutuselementti muutti jonkin verran nimistöntarvetta; tällöin kyseiselle seudulle syntyi uutta nimistöä tai entinen muuntui. Nimien summittainen ikääminen on myös tärkeä, jos nimiä aiotaan käyttää historiantutkimuksen lähteenä. Tällöin voidaan joutua käyttämään ulkoisia kriteerejä (esimerkiksi maankohoamisperuste) tai nimeen itseensä liittyvää ajoittamista (esimerkiksi äänteelliset muutokset).27
Nimistöhistoriallinen tutkimus perustuu vertailuun, joka tapahtuu ajallisesti ja
alueellisesti. Typologis-maantieteellissä menetelmässä käytetään relevanttia tutkimusalueen nimistöä, jota tutkitaan ja tulkitaan verraten sitä muualta löytyvään nimistöön. Tutkimuskohteen muodostavat onomastisessa metodissa Nimiarkistosta kerätyt nimet ja erilaiset muista arkistoista löydetyt asiakirja- ja karttanimet. Näiden nimistöhistoriallisesti merkittävien nimien ulkopuolelle jää myös sellaisia nimiä, joita ei ole mahdollista tutkia asutushistoriallisin keinoin, koska niiden levikki on laajalti koko Suomen ylittävä. Olennaista
on havaita nimistöön sisältyvien sanojen alkuperäiskieli ja murrepiirteet, jotka heijastelevat
sen alkuperää ja merkitystä. Appellatiivinen ilmaus korostaa tietyn paikan suhdetta käyttäjään ja nimeäjään, jolloin nimellä on nimeämisperuste. Tässä suhteessa nimistöllä ja appellatiiveilla voi olla toisistaan poikkeavat levikit. Osa nimistöstä perustuu nimimalleihin, jolloin nimeen sisältyvä sana ei vastaa paikanluonnetta. Myös jotkin murresanat poikkeavat
eri puolilla Suomea merkitykseltään. Näillä kriteereillä voidaan arvioida asutushistoriallisia kehitysvaiheita, kun kiinnitetään huomio nimityypin synnyn ja levikin selittämiseen
sekä siihen onko näillä yhteyttä johonkin asutushistorialliseen alkuperään? Joka tapaukses-

27 Vahtola 1986, 82–83, 91.
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sa nimistöntutkimuksella voidaan rakentaa asutushistoriallinen kronologia, mutta se tarvitsee rinnalleen myös muita tutkimusmenetelmiä.28
Näihin eri alkuperää kuuluviin asutuskerrostumiin liittyy erityisesti maankohoamisen seurauksena asutusedellytysten paraneminen joen varressa ja meren rannoilla usean
vuosisadan aikana, kun rantoja ja sen vierillä olevia alueita voitiin ottaa käyttöön pihoiksi,
laitumiksi, niityiksi ja pelloiksi.29 Tässä työssä pohditaan myös voidaanko talojen sijaintien
ja nimien alkuperän vertailulla löytää kronologisia asutusjaksoja, joissa eri alkuperää olevat asuttajat erottautuisivat toisistaan. Etenkin Liminganjoen varrella oli mahdollista, että
sen asutus oli eriaikaista maankohoamisen vuoksi ja asutus saattoi syntyä sen rannoille varsin pitkän ajan kuluessa. Samaa kronologista kerroksellisuutta pohditaan myös luontonimistön kohdalla: Onko luontonimistö sijoittunut alkuperänsä perusteella tarkasteltavien kylien alueelle siten, että se kertoisi varhaisista alueella olevista liikkujista sekä siitä, kuinka
vahvaa tämä vanhin vaikutus on ollut? Mielenkiintoinen tutkimusasettelu on myös itäisten,
karjalaisten ja savolaisten sekä länsisuomalaisten vaikutuksen vahvuus.
Vanhempiin kartta-aineistoihin ei sisälly varsinaisia korkeuskäyriä, mutta maaston
korkeussuhteet on pääteltävissä karttakuvioista ja uudempaan kartta-aineistoon tehdyn vertailun avulla. JOUKO VAHTOLA on artikkelissaan Pohjois-Pohjanmaan rannikon asutuksen synty verrannut ranta-asutusta Limingan ja Iin pitäjien välillä. Artikkelin karttakuviosta voidaan havaita Liminganjoen olleen Limingan kylän kohdalta noin kaksi kilometriä
pitkä ja leveähkö joenuoma, jonka varteen Limingan asutus on syntynyt. 30 Nykyinen asutus
on sijoittunut heti joen itärannan viereisen maantien laitaan. Vanhempi kartta-aineisto antaa kuitenkin viitteitä, etteivät talot välttämättä sijainneet näillä paikoilla, vaan etäämpänä
korkeammalla kohdalla. Kartta-aineiston tuella ja nimistöntutkimuksen perusteella voidaankin mahdollisesti tunnistaa tarkastelualueelle perustettujen vanhempien ja uudempien
kantatalojen asutushistoriallinen alkuperä ja sijainti.
Tässä tutkimuksessa on tarkoitus perehtyä erityisesti sellaiseen liminkalaisen nimistöön, joka ei ole esiintynyt aiemmissa tutkimuksissa. Tarkastelukohteena ovat talonnimet
ja henkilönnimet, jotka muodostavat talonpoikaisasutuksen perustan. Toisena nimiryhmänä
ovat erilaiset viljelyyn ja karjatalouteen liittyvät nimet, jotka ovat syntyneet pääasiassa pysyvän talonpoikaisasutuksen seurauksena. Kolmantena ryhmänä ovat sellaiset merkittäviin
28 Kiviniemi 1971, 35; Kiviniemi 1977, 10; Vahtola 1980, 15, 19; Vahtola 1986, 93, 113.
29 Vahtola 1991 105–106.
30 Vahtola 1992.
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paikkoihin ja muihin luontokohteisiin liittyvät luontonimet, jotka ovat syntyneet jo varhain
eränkäynnin ja pyyntitalouden vaikutuksessa. Tähän ryhmään kuuluu myös talonpoikaisasutuksen ajalla syntynyt luontonimistö.
Tarkasteltavalla nimistöstä haetaan viitteitä asutuksen syntyhistoriaan, sen kerrostumiin ja alkuperään, koska historialliset asiakirjat antavat niukasti tietoa varhaisemmista
ajoista. Näistä nimistä tärkein – Liminka – on keskeinen nimistöllinen tutkimuskohde, koska se edustanee varhaisinta nimistöä pitäjännimenä.
Tutkimuksessa etsitään ja analysoidaan tutkimusalueella tai sen vaikutuspiirissä olleet paikannimet, joilla voidaan tarkastella asutuksen syntymistä, alkuperää ja niihin liittyvää kronologiaa. Varsinkin alkuperää tutkittaessa on huomioitava, että jollakin nimellä tai
sen alkuperällä voi olla useita tulkintavaihtoehtoja. Mukaan otetaan sellaiset nykyäänkin
käytössä olevat liminkalaiset paikannimet, jotka voivat liittyä asutuksen syntyyn ja varhaisvaiheisiin. Lisäksi käytetään jo kadonneita historiallisissa asiakirjoissa esiintulleita nimiä, jotka eivät enää ole käytössä, mutta edustavat asutushistorian varhaisia vuosisatoja.
Tässä on olennaista, että tutkittavasta nimistöstä karsitaan sellaiset nimet, joilla ei ole merkittävää asutushistoriallista todistusarvoa sen myöhäissyntyisyyden perusteella tai yleisyyden vuoksi, esimerkkinä useissa liminkalaisissa taloissa käytetty yleissuomalainen pellonnimi Myllypelto.
Tutkimukseen otetuille liminkalaisille nimille pyritään etsimään samojen nimien tai
nimen perustana olevien appellatiivien 31 levikki32 muualla Suomessa ja lähialueilla, jolloin
nähdään, missä vastaava paikannimi tai sen perus- tai määriteosa33 on ollut käytössä. Nimistölevikillä voidaan nähdä, minkä asutushistoriallisen alkuperän piiriin kyseinen nimi on
kuulunut ja milloin nimeäminen Limingassa on tapahtunut. Nimistölevikkiä havainnollistetaan levikkikartoilla, joista on nähtävissä tarkasteltavien ja valittujen nimet tai nimipesyeet34 ja appellatiivilevikit, jotka ovat verrannollisia Limingassa tunnetun nimen tai appellatiivin kanssa.
Yksi tärkeimmistä tutkimuskohteista nimistöntutkimuksessa ovat ne nimiin sisältyvät nimeämisperusteet, joiden mukaan nimistö Limingassa ja muualla on syntynyt sekä
mitä kunkin nimen taustalla oleva sana merkitsee. Tässä olennaista on huomata varsinkin
31 Esimerkiksi yleisnimi Mäki, joka sisältää maastoappellatiivin mäki.
32 Nimien tai nimityypin maantieteellinen levikki.
33 Perusosalla tarkoitetaan nimenosaa, joka ilmaisee itse paikan, kuten nimen lopussa (Heini)järvi. Määriteosa tarkentaa perusosaa
kaksiosaisissa nimissä esimerkkinä Heini(järvi).
34 Nimipesye on saman nimenosan esiintymä koko kielialueella. Useimmiten nimipesyeen muodostavat määriteosan sisältävät nimet.
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eri murteiden eroavaisuudet saman murresanan merkityksen kohdalla, jolloin sama sana
voi merkitä eri asioita. Murrelevikin vertaaminen ja yhteneväisyys nimilevikkiin voi osoittaa melko tarkasti nimen alkuperän varsinkin harvinaisten nimien kohdalla. Tämä on sikäli
merkityksellistä, että epärelevantti nuorempi nimiaines voidaan erotella tutkimuksen ulkopuolella mutta myös nähdä esimerkiksi itäisen ja läntisen nimiperinteen vaikutukset Limingassa.
Asutuksen syntyä tutkittaessa on tärkeätä tietää Limingan kantatalojen varhaisvaiheet, jotta pystytään kiinnittämään irralliset asiakirjoissa olevat henkilönnimet 35 ja talonnimet juuri oikeiden kantatalojen yhteyteen. Esimerkiksi veroluetteloissa samalla talolla voi
olla historiansa aikana useita nimiä. Olen laatinut talonhaltijaluettelot Limingan kylästä,
Rantakylästä ja Virkkulasta vuosilta 1548–1728 toimivat runkoina tutkimukselle selvitettäessä näiden nimien keskinäistä yhteyttä. Lähteinä luetteloissa on käytetty vero-, tuomioja sotilasasiakirjoja. Nämä talonhaltijaluettelot antavat tietoa myös talojen ensimmäisistä
isännistä, mutta ne auttavat tunnistamaan myös Limingassa käytetyt hypokorismit 36, jotka
ohjasivat niihin perustuvia talonnimiä. Limingan laajaa talonnimistöä verrataan muun Suomen vastaaviin vertailunimiin, henkilönnimiin ja talonnimistöön. Useimmat talonnimet perustuvat henkilönnimille ja näille etsitään vertailunimiksi asiakirjoista sellaisia nimiä, jotka
ovat lähtökohtaisesti vähintään yhtä vanhoja nimiä kuin Limingassa.
Hypokorismeihin nojautuvista talonimistä esitetään useimmiten muualla Suomessa
olevien kantatalojen nimivastaavuudet ja haetaan hypokorismien levinnän perusteella nimeämispiirteitä, jotka olisivat siirtyneet Liminkaan. Näiltä osin talonnimistö onkin tulkittavissa kaksijakoiseksi, koska osa nimistöstä on luontonimistöön 37 tai henkilönnimistöön perustuvaa. Luontonimiin perustuvat talonnimet käsitellään niiden merkittävyyden vuoksi talonnimien yhteydessä, koska vahvassa talonpoikaisasutuksessa juuri talonnimet ovat keskeisimpiä nimiä ja niiden vaikutus oli nimeämisessä laajamittaista.
Nimistöhistoriallisten tutkimuskysymysten tarkasteluun käytetään pääasiassa historiallisten asiakirjojen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitietoja ja -kokoelmia.
Lisäksi käytetään lähde- ja hakuteoksia sekä aiempaa tutkimuskirjallisuutta, jotka auttavat
monien nimien alkuperään, sanojen etymologisiin kysymyksiin ja niiden sekä nimien levikin selvittämiseen liittyvissä ongelmissa.
35 Henkilön etunimi, lisänimi, puhuttelunimi.
36 Hypokorismilla tarkoitetaan henkilönnimen (etu- tai sukunimen) kansanomaista muotoa, kuten esimerkiksi Juhani, Juho tai Jussi.
37 Luontonimi on luonnonpaikan nimi, esimerkkinä vesistö.
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Tutkimustilanne
Asutushistoriallisessa tutkimuksessa on syytä käyttää aiempaa tutkimuskirjallisuutta hyödyksi mahdollisimman monipuolisesti; käyttökelpoisia ovat esimerkiksi paikallis- ja maakuntahistoriat, asutushistoriaan ja nimistöntutkimukseen liittyvä kirjallisuus sekä muu Suomen historiaa käsittelevä tutkimus. Tutkimuskirjallisuuden käsittelyssä on huomioitava,
että se on syntynyt oman aikakautensa viitekehyksestä ja menetelmistä, mikä heijastuu
myös niiden tutkimustuloksiin ja painotuksiin. Lisäksi nimistöntutkimusta ja asutushistoriaa käsittelevissä tutkimuksissa on menetelmällisiä eroja, jos verrataan historijoitsijoiden
ja kielentutkijoiden tekemiä tutkimuksia. Näitä eroja on nähtävissä jonkin verran myös tutkimuksia koskevassa keskustelussa, jossa esiintyy ajoittain välillä tieteiden välistä jännitteisyyttä.38
Tutkimusalueelta ja sen lähialueilta on julkaistu erilaisia paikallishistoriallisia teoksia. Paikallishistoriallisen tutkimuksen luonteen vuoksi Limingan asutuksen synnyn käsittely on ollut eri teoksissa rajallinen. Täydellisimmän historiallisen kehyksen antaa JOUKO
VAHTOLAN osuus Oulujokilaakson historiassa, joka kuvaa Oulujoen suistoalueen ja
jokilatvojen asutuksen syntyä ja kehitystä. Hän on kirjoittanut myös osuuden teokseen Liminka 1477–1977. Molemmissa tutkimuksissa on käytetty nimistöhistoriallista näkökulmaa asutuksen synnyn tarkastelussa.
ARMAS LUUKON Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia: Keskiaika ja 1500luku antaa tutkimukselle näkökulmia koko Pohjois-Suomen keskiajan ja 1500-luvun historiasta. Maakuntahistoriassa tehtyjä asutushistoriallisia johtopäätöksiä on kuitenkin tarkasteltava varsin kriittisesti, koska teoksessa on käytetty kapea-alaisesti nimistöä ja se perustuu metodinsa osalta varsin vajavaisiin ja vanhentuneisiin tutkimusmenetelmiin. Kantatalojen varhaisvaiheiden esittely ei kyseisessä kirjassa perustu voudintilien eri vuosien keskinäiseen vertailuun, vaan satunnaisiin tietoihin.
Tutkimuksessa käytetään eri maakuntia koskevaa kirjallisuutta historian, kielitieteen, arkeologian ja maantieteen näkökulmista lähinnä Varsinais-Suomesta, Satakunnasta,
Hämeestä, Karjalasta, Savosta ja Pohjanmaalta. Useimmista näistä maakunnista on kirjoitettu maakuntahistoriat, joissa esitetään kyseessä olevan seudun historiallinen kokonaiskuva. Oulun yliopiston historian laitos on vuosikymmenien kuluessa tuottanut lukuisan
38 Ks. Aikio 2003; Alanen 2005.
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määrän erilaisia monografioita ja artikkeleita, joissa varsinkin KYÖSTI JULKU ja JOUKO
VAHTOLA ovat käsitelleet ennakkoluulottomasti Pohjois-Suomen ja Limingan lähiseutujen keskiaikaista ja uuden ajan alun historiaa.
Varsinkin metodin kannalta tärkeimpiä tutkimuksia on JOUKO VAHTOLAN 1980
julkaistu Tornio- ja Kemijokilaakson asutuksen synty – nimistötieteellinen ja historiallinen
tutkimus sekä monet muut hänen laatimansa nimistöhistorialliset tutkimukset. Vahtolan tutkimuksissa korostuvat asutushistorian laajat historialliset linjat, mutta niissä käsitellään
myös yksittäisiä nimiä, jotka joiltakin osin ovat yhteneväisiä Limingan nimistön kanssa.
Uusinta nimistöhistoriallistatutkimusta edustaa MATTI LEIVISKÄN Siikajokilaakson asutuksen syntyä koskeva tutkimustyö, joka liittyy läheisesti tämän naapuripitäjään Liminkaan. Tässä tutkimuksessa on useita yhtymäkohtia nimistön ja asutushistorian kannalta,
jos sitä verrataan Limingan asutushistoriaan. Varsinkin Siikajokilaakson Paavolan ja Limingan Heinijärven seudut ovat vierekkäisinä kylinä olleet vuorovaikutuksessa.
Nimistöntutkimuksen 1900-luvun vahvat vaikuttajat VILJO NISSILÄ ja EERO
KIVINIEMI antavat useilla artikkeleillaan ja monografioillaan tärkeitä näkökulmia nimeämiseen ja nimien rakenteeseen liittyviin menetelmällisiin linjoihin. Näistä tutkimuksista on
hyötyä myös yksittäisten nimien ja niiden nimeämisperusteiden tulkintoihin. Lisäksi on
huomioitava RITVA-LIISA PITKÄSEN Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö,
SAULO KEPSUN Pohjois-Kymenlaakson kylännimet ja TIMO ALASEN Someron ja
Tammelan vanhin asutusnimistö.
Satakunnan alueelta merkittäviä tutkimuksia on tehnyt SEPPO SUVANTO Knaapista Populiin ja Satakunnan henkilötiedosto 1303–1571, joka kattaa koko Satakunnan
kantatalojen varhaishistorian. Suvannon tutkimuksiin liittyy suuri määrä satakuntalaista
henkilönnimistöä ja talonnimistöä.

Lähteet
Tutkimuksessa käytettävien historiallisten asiakirjojen päälähteenä ovat Korsholman läänin
voudintilit sekä Pohjanmaan läänin läänintilit. Aineisto on saatavilla mikrofilmeinä ja osin
digitoituna, koska alkuperäiset Kansallisarkistossa säilytettävät niteet ovat käyttökiellossa.
Verolähteet ovat ainoa 1500-luvulta säilynyt vuosi vuodelta etenevä lähdesarja, jolla voidaan tarkastella uuden ajan alun talonpoikaista asutusta. Verolähteiden käytön rajaus ulot-
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tuu alusta aina vuoteen 1728, jolloin jokainen maakirjatalo sai oman yksilöintiä helpottavan numeronsa.39
Voudintileihin sisältyvät myös sakkoluettelot, joiden informaatioarvo on hyvin
vaihteleva, mutta ne antavat tietoa esimerkiksi henkilönnimistä jo vuotta 1548 edeltäviltä
ajalta eli ennen kuin säännölliset veroluettelot alkoivat. Veroluetteloiden laadintatapa on
vaihdellut eri vuosina kirjurista ja verojärjestelmästä riippuen. Voudintilien keskeisimpiä
veroluetteloita ovat nokka-, vuotuis- ja kymmenysverot. Näiden lisäksi luetteloihin kuuluvat maakirjat ja erilaiset eräelinkeinoihin liittyvät luettelot, jotka kertovat tietoja autio- ja
uudistiloista. Voudin- ja läänintilejä tarkastellaan ja vertaillaan kronologisesti yhdessä kartta-aineiston kanssa, jotta asutuksen syntyvaiheista saataisiin mahdollisimman tarkka kuva.
Tämä edellyttää lähdeaineiston kattavaa läpikäyntiä, koska eri verolähteiden tiedot ovat välillä keskenään ristiriitaisia. Tällä keinoin saadaan mahdollisimman luotettavat tiedot käsiteltävistä kantataloista Limingassa. Voudin- ja läänintilit toimivat myös pitkäjaksoisena
nimilähteenä, jolloin niistä voidaan kerätä asiakirjanimiä erityisesti talonnimistön ja henkilönnimistön tutkimusta varten.
Voudin- ja läänintilit ovat asiakirjoista poimittavien vertailunimien ensisijaisia lähteitä, koska näin voidaan varmimmin tutkia nimiä asiakirjojen yhteydessä. Voudin ja läänintileistä on laadittu 1900-luvulla Suomen Asutuksen Yleisluettelo, jonka perusteella voidaan seurata esimerkiksi Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen vertailunimistön käyttöä siellä olevien kantatalojen yhteydessä. Samalla voidaan varmistaa, että kerätyt nimiesimerkit edustavat ainakin yhtä vanhaa nimistöä kuin Limingassa, eikä nuorempaa nimiainesta. Suomen asutuksen yleisluettelolla voidaan myös eliminoida mahdollisesti asiakirjoissa olevat yksittäiset nimivirheellisyydet tai kirjoitustavat pois tutkimuksesta, koska nimen käyttöä voidaan seurata pitkäjaksoisesti mahdollisesti useamman vuosisadan ajan.
Tuomiokirjat ovat oikeudenhoitoon liittyviä pöytäkirjoja, jotka ovat säilyneet Turun
hovioikeuteen toimitettuina puhtaaksikirjoitettuina kaksoiskappaleina.40 Tuomiokirjoja
käytetään asiakirjanimien kartuttamisessa ja nimistön sijaintiin liittyvissä kysymyksissä.
Oikeudenpöytäkirjoista voi selvittää esimerkiksi jo kadonneiden luonto- ja muiden asutusnimien sijainteja Limingassa tai saada niistä tietoa tutkittaessa kantatalojen jakaantumista
niiltä osin, kun sillä on vaikutusta asutuksen syntyyn. Vuodesta 1626 alkavat tuomioasia39 Vuotuinen vero 1548. KA 4534E: 8v–11v.; Henkikirja 1728. KA 9290; 89–109.
40 Saarenheimo 1994, 152–153.
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kirjat41 antavat tietoa asutuksen synnystä takautuvasti tai tapahtumahetkellä asiakirjan laadinta-aikana. Tuomiokirjat lähteenä ovat kerronnallisia, mikä auttaa tutkimuksessa esimerkiksi tarkempien taustatietojen saamisessa.
Suomen vanhimpia asiakirjoja on translitteroitu ja niistä on jo 1800-luvulta lähtien
tehty joitakin merkittäviä lähdekirjallisuuteen kuuluvia painettuja lähdejulkaisuja, kuten
esimerkiksi Finlands medeltidsurkunder ja Bidrag till Finlands historia. Näissä teoksissa
on painettu lähes kaikki keskiaikaa käsittelevät asiakirjat. Lähdejulkaisut sisältävät enimmäkseen veroluetteloita ja keskiaikaisia tuomioita. Teoksissa on hyvin vähän viittauksia
suoraan Liminkaan, mutta näitä lähdejulkaisuja käytetään erityisesti vertailunimistön asiakirjanimiä etsittäessä.
Liminkaa koskeva kartta-aineisto alkaa vuonna 1653 Claes Claessonin piirtämällä
Salon ja Limingan pitäjän kartalla 42. Kartta antaa ainoastaan ylimalkaisen käsityksen tutkimusalueen asutuksesta. Liminkaa koskeva kartta-aineisto tarkentuu tultaessa 1700-luvulle.
Vuodelta 1707 on säilynyt neljä maanmittari Mörtin laatimaa karttaa, joissa kuvataan Liminganjoen varrella ja Rantakylässä olevaa asutusta. Karttasarja ei ole täydellinen vaan siitä puuttuu osa alueen kartoista 43. Limingan niitty- ja peltojaosta sekä myöhemmän metsäjaon ajalta on säilynyt runsaasti kartta-aineistoa selityksineen mutta tämän aineiston asiakirjanimiesimerkkien kohdalla ei välttämättä pystytä esittämään tarkkoja vuosilukuja isojakoasiakirjojen laadintatarkkuuden vuoksi.44 Tutkimuksen kannalta ovat olennaisia karttaselityksien asutusta kuvaavat nimet, ja karttojen talojen sijaintia koskevat tiedot, joilla voidaan paikallistaa vanhat kantatalot. Kartta-aineistoa säilytetään pääasiallisesti Kansallisarkistossa, ja sitä on myös Oulun maakunta-arkistossa, mutta se käsittelee lähinnä isonjaon
jälkeistä aikaa.45 Korkeuskäyrien ja erilaisten nimiesiintyvyyksien tarkastelussa käytetään
peruskarttalehtiä sekä maanmittauslaitoksen internetsivulla olevaa Kansalaisen Karttapaikkaa sekä muita sähköisiä maastotietoja.46
Tutkimuksen nimiaineisto koostuu historiallisista asiakirjoista löytyvistä nimistä ja
laajoista Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Nimiarkiston Liminkaa koskevasta pitäjäkokoelmasta. Siihen on kerätty Limingan kunnan alueella sijainneita nimiä haastattelemal41 Limingan talvikäräjät (tk) 1626. KA.
42 Virrankoski 1973, 199.
43 C. Mört. Karta över åker och äng med beskrivnin 1707. Uudistuskartat. Liminka. Maanmittaushallitus (MHA) F18 4/1, 7/1, 8/1,
11/1. KA.
44 Ks. arkistoluettelo Liminka, uudistuskartat. MHA. KA.
45 Ks. arkistoluettelo, Liminka, Oulun maanmittaustoimisto. Oulun maakunta-arkisto (OMA).
46 Maanmittauslaitos, www.kansalaisenkarttapaikka.fi (KKP). Tästä lähtien Kansalaisen karttapaikan kohdalla viitataan ainoastaan
lyhenteellä KKP.
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la paikallisia informantteja eri aikoina. Keräyksen ovat tehneet enimmäkseen suomenkielen opiskelijat tutkimustarkoituksia varten. Enimmäkseen 1960–1980-luvuilla haastattelemalla kerätty Liminkaa koskeva paikannimistö käsittää hiukan yli 2000 nimilippua, jotka
kattavat suurimmalta osaltaan koko tutkimusalueen. Nimilipuissa on paikannimi, taivutusmuoto, sijainti, paikanlaji sekä mahdollinen kansanetymologia ja nimeen liittyvä tarina, jos
se on ollut saatavissa. Useista paikannimistä saattaa olla useampi nimilippu tai nimi voi
esimerkiksi perusosaan liitettynä muodostaa nimipesyeen. Limingan paikannimikeräyksessä on havaittavissa kantatalojen peltojen ja niittyjen nimien vähäisyys, mikä lienee johtunut
siitä, ettei informantteina ollut riittävästi näiden nimistöjen paikallisia tuntijoita.47
Vertailuaineistolähteenä käytetään Nimiarkiston yleiskokoelmaa, johon on kerätty
vastaavalla tavalla kuin Limingassakin eri pitäjien nimiä, mutta yleiskokoelmassa koko
Suomen ja sen lähialueiden nimet on lajiteltu noin 2,2 miljoonan nimilipun aakkoselliseksi
kokoelmaksi. Tämän ohella vertailussa käytetään asiakirjanimikokoelmaa, joka on laadittu
maakunnittain tai pitäjittäin lähinnä voudintileistä ja kartta-aineistosta. 48 Sinänsä lukuisat
sanakirjat ja hakuteokset sisältävät keskeistä tutkimustietoa varsinkin Limingan nimistöä
koskevan vertailunimistön ja nimiin sisältyvien sanojen tutkimuksessa.

47 Limingan keräys. Paikannimikokoelma (Pk.). Nimitoimiston arkisto (NTA).
48 Yleiskokoelma (Yk). NTA.
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1. Esihistoriallisesta asutuksesta historiallisen ajan talonpoikaisasutukseen
1.1. Asutuksen alkuhämärissä – Limingan esihistoria tuhansien vuosien takana
Ennen historiallisen ajan asutusta Limingassa tai sen lähiympäristössä on ollut asutusta,
jonka luonteen tarkempi kuva on vielä hahmottumatta. Esihistoriallinen asutus on vielä
monin osin hämärä, koska alueella ei ole tehty syvällisempiä arkeologisia tutkimuksia. Liminka on sijainnut niin esihistoriallisena kuin historiallisena aikana laajojen erämaiden ja
vesistöjen keskellä, jossa kulkeminen sekä elinkeinojen ja kaupankäynnin harjoittaminen
on voinut tapahtua kohtuullisen suotuisissa olosuhteissa. Nämä maantieteelliset tekijät viittaisivat rikkaaseen, vielä löytämättömään ja tutkimattomaan aineistoon sekä esihistorian
että historiallisen ajan arkeologiassa.
Vuosituhansien kuluessa alueesta ovat olleet kiinnostuneet monien eri ryhmien
edustajat, jotka ovat jättäneet jälkensä useina muinaisjäännöksinä. Jo löydetyt kivirakenteet, asuinpaikat tai muinaisjäännösryhmät sijoittuvat Limingassa varsin johdonmukaisesti
Limingan läntisen kunnanrajan itäpuolelle ja Lapinkankaalta Paavolaan vievän valtatien 86
väliin. Löydetyistä rakenteista Kiviselkä ja Nähinmaa sijoittuvat kyseisen tien itäpuolelle.
Kivikautisiksi asuinpaikoiksi on tunnistettu Korkiakangas, Mustosenkangas, Niilonkangas
ja Nähinmaa. Esihistoriallisiksi on luokiteltu niin ikään Mustosenkangas ja Kiviselkä sekä
Tuhkasenkangas. Ajoittamattomia muinaisjäännöksiä on löydettävissä läheltä Rantakylää
Jauholaarinkankaalta sekä sen lähistöllä Rantakylänkankaalla. Nämä eivät kuitenkaan ole
ainoita Limingan kunnan alueella olevia muinaisjäännöksiä; useimmat niistä sijoittuvat
Temmeksen ja Tyrnävän kaakkoispuolelle, mutta kuuluvat Limingan kuntaan. Jo nyt löytyneillä arkeologisilla muinaisjäännöksillä ja niiden tulkinnalla voidaan todistaa asutuksen
varhainen syntyhistoria, mutta vain frakmentaalisessa mielessä. Kuitenkin rakenteiden laajuuden perusteella voidaan havaita, että Limingan varhaisin asutus on ollut melko runsasta
ja maantieteellisen sijaintinsa perusteella laaja-alaista ja johdonmukaista toisin kuin rautakaudella, josta ei ole löydettävissä juurikaan arkeologisia todisteita.49
Yksi lupaavimmista arkeologisista kohteista, Kiiskilänkylän Nähinmaan asuinpaikka, on sijoittunut 45–50 metrin korkeuskäyrälle nykyisestä Limingan kirkonkylästä etelään, kuten monet muut liminkalaiset esihistorialliset kohteet. Jo nyt vähälukuiset löydetyt
kohteet kertovat aktiivisesta asutuskaudesta mahdollisesti myöhäiskivikaudelta alkaen. Asbestikeraamisten löytöjen perusteella Nähinmaa antaa viitteitä yhteyksistä Kiukaisten kult49 Muinaisjäännösrekisteri. Museovirasto
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tuurin vaikutuspiiriin eli nykyisen Lounais-Suomen alueelle50. Tämä heijastelisi myös hyvin varhaisia yhteyksiä eteläisemmän Suomen alueelle, mikä vahvistaa käsitystä pohjoisen
ja etelän likeisestä suhteesta jo esihistoriallisella ajalla liminkalaisestakin näkökulmasta.
Sisempänä Oulujokilaaksosta on löydetty varhaismetallikautista Sär 2-keramiikkaa,
joka on tulkittavissa MATTI HUURTEEN mukaan lappalaisperäiseksi. Sen sijaan rannikolla sijaitsevat hautaröykkiöt eroavat sisämaan kulttuurikehityksestä ja röykkiöt liittynevät eteläisiin vaikutuksiin.51 Eri tutkijat ovat esittäneet kuitenkin röykkiöistä toisistaan
poikkeavia tulkintoja eikä Huurteen käsitystä ole välttämättä pidetty oikeana. On myös käsitetty, että esimerkiksi saamelaisten hautaustavat olivat vaihtelevia vielä viikinki- ja keskiajalla. He saattoivat käyttää muun muassa kivikoita hautapaikkoina. 52 Kuitenkaan Limingan röykkiöitä ja muita kiinteitä muinaisjäännöksiä ei voida tulkita suoraan saamelaisten
jälkeen jättämiksi, koska kyseisissä kohteissa ei ole tehty tarkempia tutkimuksia.
Useammat arkeologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että myöhemmän Limingan
suurpitäjän alueella on ollut pysyvä rautakautinen asutus. Esimerkkinä voidaan mainita
muun muassa MARKKU MÄKIVUOTIN Oulun Kaakkurin Välikankaaseen ja Kempeleen
Linnakankaaseen kohdistamat arkeologiset tutkimukset. Tutkituissa kiviröykkiöhaudoissa
kuvastuu pitkällinen ja laajempi asuintoiminta, joka liittyy samalla Perämeren metallikausien historiaan.53
Vaikka rautakautisesta asutuksesta onkin erilaisia tutkimustuloksia, vielä ei ole pystytty tähän mennessä tehtyjen vähäisten tutkimuksien osalta osoittamaan, onko Limingassa
ollut esimerkiksi rautakautista asutusta, joka olisi jatkunut mahdollisesti myöhäiskivikaudelta yhtenäisenä aina keskiajalle. On tietenkin täysin mahdollista, että asutuksen jatkumo
olisi katkennut monta kertaa, ja alueen olisivat vallanneet aina uudet asuttajat, jotka ovat
jättäneet alueell omat kulttuurikerroksensa. Jos asutus ei olisikaan katkennut kokonaan, olisi asutuksen luonne muuttunut rautakauden loppupuolella54. Joka tapauksessa keskiajalta
lähtien Limingasta on löydettävissä yhtenäinen ja jatkuva asutusketju tähän päivään asti.

50
51
52
53
54

Tranberg 2001, 3–4, 7.
Huurre 1991, 61–62.
Okkonen 1998, 25–26.
Mäkivuoti 1996, 2–3, 123.
Huurre 1991, 62.
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1.2. Pohjanrannan valtapoliittisen ja maantieteellisen aseman vaikutukset Limingan
asutuksen syntyyn
Nykyinen Pohjois-Pohjanmaan alue muodosti keskiajalla jatkuvan valtapoliittisen kiistelynkohteen ruotsalaisten ja novgorodilaisten, myöhemmän Moskovan ruhtinaskunnan kesken. Pohjois-Pohjanmaan eli Pohjanrannan pohjoispuolisella seudulla oli karjalaisperäisiä
asukkaita varmojen asiakirjatietojen mukaan 1340-luvulla55. Ruotsin ja katolisen kirkon
valtapyrkimykset Pohjanlahden ranta-alueita kohtaan aktivoituivat viimeistään 1300-luvun
alkupuolelta, samalla kun Ruotsi pyrki saamaan alueen lähtien, täydelliseen valtaansa.
Näissä valtapyrkimyksissä oli erityisen merkittävässä asemassa kuningas Maunu Eerikinpoika (1319–1364), joka halusi liittää Suomessa olevat alueet yhä tiiviimpään yhteyteen
Ruotsin kanssa56.
Ruotsin ja kirkon vallan kasvattamiseksi katolinen kirkko harjoitti käännytystyötä
lappalaisten ja karjalaisten keskuudessa kastamalla heitä muun muassa Oulussa, Kemissä
ja Simossa vuoden 1346 tienoilla 57. Tämänkaltainen aktiivisuus kahden kirkkokunnan ja
kahden valtakunnan rajamailla oli omiaan herättämään erimielisyyksiä alueen hallinnasta,
muttta lännen rivitkään eivät olleet täysin yhtenäiset tässä kamppailussa. Ruotsin valtakunnan ja katolisen kirkon sisällä oli keskinäisiä kiistoja alueen hallintaan liittyvistä kysymyksistä. Varsinkin hiippakuntajako aiheutti valtapoliittista epäsopua hiippakuntien välillä
useampaan otteeseen. Hiippakuntajako ratkaistiin lopulta 1370-luvulla.58
Muutamiin novgorodilaisten ja ruotsalaisten rajoja koskeviin näkemyseroihin saatiin sopimus Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323, mutta varsinainen alueen hallintaan liittyvä kysymys jäi tulkinnallisena auki vielä 1500-luvun loppupuolelle asti. Joka tapauksessa Pähkinäsaaren rauha merkitsi Limingan seudun siirtymistä Novgorodin alaisuuteen 59.
Näissä poliittisissa kiistoissa oli kysymys kahden valtakunnan ja kahden kirkkokunnan erimielisyyksistä, jolloin jokainen osapuoli halusi valtansa alle nykyisen Pohjois-Pohjanmaan
alueen. Se olisi mahdollistanut alueen luonnonvarojen ja siellä asuvien ihmisten hyödyntämisen kaupankäynnissä ja verottamisessa.
Huolimatta Pähkinäsaaren rauhasta, käytännössä ruotsalaisen valtapiirin asutus ja
hallinto otti käytännössä haltuunsa koko Pohjanmaan viimeistään 1300-luvun loppuun
mennessä, joko asuttamalla tai muuten nautintaansa liittämällä. Kokonaisuudessaan Poh55
56
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Jaakkola 1928, 17.
Jaakkola 1928, passim.
REA 230: ”de lapponibus...de carelis habitantibus in Vlaa, Kim et Sim”.
Julku 1985, 109; Pirinen 1991, 93.
Vahtola 1991, 165.
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janranta tai Karjalaisranta, kuten aluetta voidaan kahdella tavalla nimittää, oli lännen kirkon kirkkopoliittinen kiistakapula katolisten hiippakuntien välillä. Se oli myös kiistamaa
katolisen ja ortodoksisen kirkon välillä, jossa Novgorod luonnollisesti edusti myös idän
kirkon valtaa. Ennen kaikkea alue oli kuitenkin maallisen vallan hallintakysymys, johon
myös Liminkakin alueena kietoutui, koska se sijaitsi tämän kiista-alueen keskellä, lähellä
strategisesti tärkeää Oulujoen suualuetta, joka oli tämän alueen tärkein valtaväylä.
Pohjanrannan kuulumisesta myös ruotsalaiseen ja katolilaiseen etupiiriin on löydettävissä todistus vuodelta 1374, jolloin vanhojen satakuntalaisten Kokemäen, Ulvilan ja
Pirkkalan pitäjiin kuuluvien asukkaiden sekä Pohjanmaan (Norrabotn) näkemyksenä oli,
että Turun hiippakunnan alaisuuteen kuuluivat Pattijoki, Siikajoki, Oulujoki, Iijoki ja
Kemijoki60. Sinänsä todistuksella on vahva kirkko- ja valtapoliittinen leima. Se kertoo
myös jo vahvasta ruotsalaisen, ja varsinkin satakuntalaisen vaikutuspiirin asemasta Pohjanrannalla, koska todistuksessa tuodaan esille erityisesti Siikajoen, Oulujoen sekä Iijoen merkitys. Mainitut joet eivät anna tarkkaa kuvaa asutuksen luonteesta ja sijoittumisesta, vaan
ne olivat huomattavia maastollisia kiinnekohtia, joihin satakuntalaisten ja pohjalaisten todistus saattoi kiinnittyä. Yhdestä todistuspaikasta, Iistä oli tullut vasta seurakunta, ehkä
muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin61.
Vaikka todistuksessa puhutaankin Oulujoesta, on kysymyksessä Oulujoen
lähialue, joka oli kuulunut Turun hiippakunnan vaikutusvaltaan. Itse suualue ja jokivarsi
saattoi hyvinkin olla vielä karjalaisten ja novgorodilaisten hallinnassa, mutta Liminka oli jo
ruotsalaisen vallan aluetta. Tähän viittaa esimerkiksi Liminganjoen ja Temmesjoen väliin
jäävä Ruotsinoja, joka nimenä kuvaa ruotsalaisten ja Novgorodin, siis karjalaisten välistä
rajaseutua Oulun ja Limingan välillä62. Ruotsinoja ja sen läntinen puoli kuului ruotsalaisen
valtakunnan piiriin, mutta ojasta itään ja pohjoiseen, alue oli ilmeisesti ainakin jollakin tavalla karjalaisten vaikutuspiirissä. Ruotsinoja-nimi sopii huonosti saamelaiseen nimiperinteeseen, vaikka nimistö Temmesjoen itäpuolella on monin osin saamelaista63.
Vahva asutus ja kirkollisten olojen järjestäminen alkoivat Iissä 1300-luvulla, jolloin
Iistä tuli kappeliseurakunta.64 Uudet läntiset organisaatiot asettivat Novgorodin alamaisuu60 FMU I 822, 350.
61 Vahtola 1998, 23.
62 Peruskarttalehti Liminka, N:o 2444 07, 1953. MHA. Huomioi, että maankohoamisen seurauksena Ruotsinoja on ollut nykyistä
suurempi vesistö.
63 Vahtola 1991, 82–84.
64 REA 231, 155. Borgmestare oc råd i Åbo intyga att, så långt de minnas, kapellen Kemi och Ijo tillhört Åbo stift.
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teen kuuluvalle Pohjanrannalle yhä hankalammat taloudelliset ja poliittiset olosuhteet, koska Ruotsin hallinnollinen organisoituminen työntyi sekä etelästä että pohjoisesta kohti
Novgorodin keskeisintä kiinnostuksen kohdetta, Oulujokea. Sen suualueelle oli tehty Bo
Joninpoika Gripin rakennuttamana linnoitus turvaamaan Ruotsin etuja Pohjanrannalla 65.
Tässä kamppailussa Oulun linnoitus oli myös hankala este novgorodilaisille ja karjalaisille
päästä vapaasti liikkumaan Oulujoelta Pohjanlahdelle.
Novgorod yritti suurella voimalla saada haltuunsa Oulujoen linnoitusta vuonna
1377. Lopulta tämä valtausyritys epäonnistui, kun ruotsalaiset saivat pidettyä linnoituksen
itsellään. Taistelua on pidettävä lopullisena käännekohtana Pohjanrannan hallintakysymyksessä, koska enää Novgorod ei saanut pysyvää jalansijaa alueella. Kun Pohjanrannan tärkeimmän kulkureitin suualue siirtyi ruotsalaiseen etupiiriin, oli Novgorodin enää vaikea pitää aluetta valvonnassaan. Samalla Novgorod menetti myös mahdollisuuden säännönmukaiseen verottamiseen66. Verotusoikeutta pidettiin yhtenä vallanmerkkinä alueen hallinnasta. Tämän jälkeen Ruotsin alamaiset saattoivat yhä vapaammin vallata Pohjanrantaa uudisasutuksella. Se merkitsi alueen kiinnittymistä yhä tiukemmin Ruotsin hallintaan ja kasvamista sen valtakunnan yhtenä osana.
Asutuksen kasvun mukana Pohjanrannalle järjestettiin uutta hallintoa perustamalla
uusia seurakuntia ja pitäjiä, kuten Liminka. Hallinnollinen järjestäytyminen tapahtui kuitenkin pitkällä aikajänteellä, eikä asutuksen ja hallinnon syntyminen tapahtunut välttämättä
tasaisena kehityksenä erilaisten poliittisten ja muiden tekijöiden vaikutuksesta. Valtapoliittinen epävakaus idän ja lännen välillä jatkui, kuten Ruotsin valtakunnan sisäinenkin valtataistelu.
Ruotsin ja Tanskan välisessä unionissa käytiin 1400-luvun puolivälissä ja sen
jälkeen lähes jatkuvaa poliittista valtataistelua Ruotsin hallitsemisesta Tanskan ja Ruotsin
välillä sekä Ruotsin sisällä olevien ryhmittymien välillä. Unioniajan erimielisyyksissä
Suomen todelliseksi hallitsijaksi nousi Eerik Akselinpoika, joka johti muun muassa
Olavinlinnan rakentamista 1470-luvulla nousevaa Moskovan ruhtinaskuntaa vastaan.
Suomessa epävarmuus lisääntyi eteenkin vuodesta 1462 lähtien. Tällöin Moskovan
suuriruhtinaaksi tuli Iivana III, joka valtasi Novgorodin vuonna 1471. Moskovan
pyrkimykset lisätä valtaansa Jäämerellä ja Itämeren rannikkoseuduilla heijastuivat
65 Vahtola 1991, 166.
66 Julku 1982, 119.
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erilaisina lisääntyvinä kiistoina rajaseuduilla. Lännen ja idän valtataistelu kulminoitui
vuonna 1478 Moskovan tekemään tuhoisaan hävitysretkeen Pohjois-Pohjanmaalle. 67 Tällä
valtapoliittisella kehityksellä oli myös oma vaikutuksensa Limingan uudisasutukseen, joka
oli ilmeisesti ollut pitkin 1400-luvua varsin vahvaa; ainakin Liminkaa oli ryhdytty
hallinnollisesti organisoimaan kirkkopitäjäksi. Tämä 1400-luvun asutuskehitys tuskin oli
luonteeltaan tasaista, vaan välillä hyvin epävakaatakin juuri erilaisten Pohjois-Pohjanmaata
koskevien valtapoliittisten kiistojen ja siitä seuranneiden hävitysten vuoksi.
Kruunun rinnalla katolinen kirkko pyrki 1300-luvulta lähtien vahvistamaan
valta-asemaansa Pohjanmaalla perustamalla uusia seurakuntia. Keskiajalla Pohjanrannalle
oli perustettu seurakuntina ensimmäiseksi Salo, Kemi ja Ii, joiden jälkeen syntyi Liminka
ennen vuotta 147768. Näistä Pohjanrannan seurakunnista Kemi ja Ii sijaitsivat suurten jokien ja Pohjanlahden yhtymäkohdissa, mutta Salo ja Liminka sijoittuivat lähinnä pienempien jokivesien läheisyyteen merenrannalle. Keskiaikaisista seurakunnista nuorin, Liminka,
tuli laajimpana kirkkopitäjänä ulottumaan nautinta-alueineen lännessä Pohjanlahteen ja
etelässä Salon pitäjästä Savon pohjoisosiin. Pohjoisessa se rajoittui Oulujoen ja Oulujärven
pohjoispuolella Iin pitäjään ja Kemin Lappiin sekä idässä nousevaan Moskovan ruhtinaskuntaan, myöhempään Moskovan Venäjään.
Pohjanmaan suurista jokivesistöjen suualueista jäi toistaiseksi ilman omaa
hallinnollista keskusta ja seurakuntaa Kiiminkijoki, Oulujoki, Siikajoki, Pyhäjoki ja Kalajoki. Nämä jokialueet saivat omaa asutusta jo keskiajalla, mutta niistä ei kehittynyt hallinnollisia tai merkittäviä kyläkeskuksia kuin vasta myöhemmin 1500- tai 1600-luvuilla. 69 Tämän perusteella asutuskehitys näissä jokilaaksoissa ei ollut keskiajan lopulla yhtä nopeaa
tai lukumääräisesti suurta kuin Limingassa.
Omalla seudullaan Limingan kirkkopitäjän perustaminen merkitsi alueen asutuksen
määrän kohoamista riittävälle lukumääräiselle tasolle erityisesti Limingan kylän kohdalla,
jonne seurakunnan keskus perustettiin. Limingan on täytynyt myös olla sijainniltaan, vauraudeltaan ja muulla tavalla merkitykseltään huomattava, koska siitä tehtiin oma seurakuntansa. Yksi tälläinen tekijä oli varmasti kirkon ja kruunun halu vahvistaa omaa läsnäoloansa tärkeän kulkureitin, Oulujoen lähettyvillä, mutta ei ihan jokisuulla.

67 Luukko 1954, 246; Vahtola 2012, 97, 99.
68 REA 664, 532. Biskop knrad och domkapitet i Åbo uppmana menige man i Kemi, Ijo, Limingo och Salo socknar att utgöra tionde
och öfriga prestarättigheter såsom af ålder brukligt varit.
69 Vahtola 1992, 613.
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Karjalaisten kauppiaiden kaupankäyntiä Oulujokisuulla rajoitettiin vuonna 1489,
jolloin määrättiin, etteivät karjalaiset saaneet tulla Oulujoessa olevaa Turkansaarta alemmas. Kielto ei kuitenkaan johtanut todellisuudessa mihinkään ja epävakaus jatkui 70. Jokireiteistä varsinkin Siikajoki ja Oulujoki olivat kiinteässä yhteydessä idässä ja kaakossa oleviin vesireitteihin.71 Pohjanlahden rannalla olikin jatkuva pelko idästä vesireittien kautta tulevien aikeista ja siksi karjalaisten liikkumista haluttiin rajoittaa Limingan pitäjän alueella.
JOUKO VAHTOLA onkin arvellut Oulujoen asutuksen myöhäiseen syntymiseen juuri alueen rauhattomuutta, joka aiheutui poliittisen kiistakysymyksien aiheuttamasta epävarmuudesta. Tällöin asutus syntyi Oulujoen sijasta rauhallisempaan Liminkaan.
Samalla epävarmuus viivyttikin Limingan kirkollista organisoitumista.72
Limingan hallinnollista organisoitumista seurakunnan perustamisen kohdalla viivyttivät myös Turun piispa Konrad Bitzin piispuuskauden alkupuolen passiivisuus ja Ruotsin sisäpoliittiset riidat. 1470-luvulta lähtien tuomiorovasti Maunu Särkilahden saatua
enemmän valtaa esimiehensä Bitzin rinnalla Turun hiippakuntaa koskevassa päätöksenteossa, seurakuntiin kohdistuva rakentaminen voimistui. Tämä joudutti myös uusien kirkkopitäjien aktiivista perustamista, ja samalla se merkitsi kirkon verotulojen kasvua, joista
osansa saivat Turun piispa ja tuomiokapituli.73
Seurakunnan perustaminen Liminkaan oli varmasti uuden asutuksen syntymisessä
tärkeä tekijä, koska samalla Limingasta tuli riippumaton toisista seurakunnista ja Limingan
kylä muuttui tavallisesta kylästä kirkonkyläksi ja kirkkopitäjän keskukseksi, johon myös
Rantakylä ja Virkkula liittyivät. Erityisesti Limingan arvo kohosi, kun se sai oman kirkkoherran eikä ollut minkään emäseurakunnan kappeli. Näin Limingasta tuli hallinnollisena
keskuksena houkuttelevampi uudelle asutukselle, jolloin kasvu ja vaurastuminen tapahtui
luontaisesti.
Seurakunnan perustaminen yhdistettynä maankohoamisen tarjoamiin edellytyksiin
loivat paremman vaihtoehdon uudisasutukselle turvattomampaan Oulujokisuuhun ja sen
tarjoamiin mahdollisuuksiin verrattuna. Maankohoamisen seurauksena syntyvien vesijättöjen kohdalla Oulujokisuu oli huonommassa asemassa, koska Limingassa niittymaita syntyi
nopeammin alavassa rantamaastossa. Kasvavan karjatalouden harjoittamisessa nämä laajat
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niittyalueet olivat varmasti houkuttelevampi vaihtoehto uudisasutukselle kuin Oulun jokisuu, jossa tälläisiä laajamittaisia luonnonvarantoja ei ollut käytettävissä.
Vastaava tilanne on nähtävissä myös Kiiminkijoen ja Siikajoen suualueilla, joissa
vahvempi asutus syntyikin sivummalle merenrannalle, jossa maannousu ja pienet joki- tai
lahtialueet tarjosivat otollisemman maanviljelyksellisen kasvualustan. Haukipudas jäi taloluvultaan merenlahden rantaan syntynyttä Kelloa pienemmäksi. Salon ja Siikajoen alueella
vahvempi asutuskeskittymä syntyi ensin Salon kirkonseudulle ja Limingan kanssa hyvin
samankaltaiselle Pattijoen alueelle Siikajoen sijasta.74 Kaikkien jokien: Kiiminkijoen, Oulujoen ja Siikajoen osalta suualueilla on huomioitava myös rantojen jyrkkätörmäisyys ja
karuus, minkä takia ne eivät soveltuneet välttämättä kovin hyvin voimistuvaan ja laajamittaiseen karjatalouden ja viljelyn harjoittamiseen. Uudisasukas pyrki varmasti tässä tilanteessa etsimään parhaimman mahdollisen paikan talollensa sekä karja- ja niittytaloudelleen.
Maanviljelyksen ja karjatalouden nousu merkittävimmäksi talonpoikaiseksi elinkeinoksi nosti Limingan laajat ja tasaiset niittymaiksi soveltuvat maa-alueet uuteen arvoonsa
keskiajan lopulla. Limingan niityt saattoivat olla alueen negatiivista poliittista tilannetta ja
kohdattuja hankaluuksia vahvempia tekijöitä uudisasutuksen synnyssä.
Limingan alue oli helppo ottaa viljelykseen ja karjatalouden tarvitsemiksi
niityiksi, sillä maankohoamisen vuoksi Limingan laakio muodosti tasaisen ja yhtenäisen
sekä maa-aineksiltaan kivettömän maatalousmaan, jossa oli tarjolla hyvät mahdollisuudet
vedensaantiin. Varsinkin keskiaikaisen talonpoikaisasutuksen varhaisvaiheissa asutus sijoittui loivarantaisten jokirantojen varsille, joissa karjan juomaveden ja käyttöveden saanti
oli helpompaa. Osin jyrkkätörmäiset joenvarret saivat asutuksensa vasta myöhemmin. Limingan etuna olivat myös runsaasti tulvivat joet, jotka lannoittivat luonnollisella tavalla
maata jokavuotisilla tulvillaan, kuten tämän tutkimuksen maantieteellisessä taustassa on todettu. Tulvaniityt olivat otollisia ja kasvultaan rikkaita heinämaita, jotka houkuttelivat uusia asukkaita. Liminka tarjosi uudelle asutukselle suuren mahdollisuuden, jota ei pelkästään muutama talo hyödyntänyt, vaan niittyalueet tulivat kymmenien syntyvien talojen
nautinnoiksi.

74 Luukko 1954, 358–359; Vrt. Leiviskä 2010, passim.
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ELIAS ORRMAN on todennut, että uudisasukkaan asuinpaikan aikovan valintaan
ovat vaikuttaneet monet erilaiset ympäristötekijät ja niiden yhteisvaikutus 75. Limingan asutuksen syntymisessä on otettava tämä näkemys huomioon, koska ei varmasti ollut yhtä tekijää, joka synnytti uuden asutuksen alueelle, vaan tekijöinä olivat lähtöpaikan paikalliset
ja alueelliset ympäristötekijät ja laajempi eri valtakuntien poliittinen tilanne sekä niiden
vaikutus uudisasutusalueiden ympäristötekijöihin. Limingan asutuksen synnyssä valtapoliittinen epävarmuus, ja siitä seuranneet hävitykset jarruttivat asutuksen luonnollista syntyä
ja kasvua, jonka luonnonolosuhteet olisivat mahdollistaneet varmasti jo aikaisemmin.
Tosin poliittinenkaan tilanne ei pystynyt vaikuttamaan luonnonolosuhteiden muuttumiseen, sillä asutuskautta keskiajan lopulla on pidettävä ilmasto-olosuhteiden osalta varsin suotuisina. Dendrokronologiset havainnot puun vuotuisista lustokasvuista esimerkiksi
Tornionjärveltä Pohjois-Ruotsissa osoittavat, että kasvukausi oli suotuisina 1250-luvulta
aina 1570-luvulle asti, jonka jälkeen alkoi pitempi kylmempi ajanjakso 76. Vaikka Tornionjärven lustojen mittaustulokset ovatkin etäämpää, niin voidaan niitä pitkänajan tarkastelujaksona pitää verrannollisena Limingankin ilmasto-olosuhteisiin, koska kysymyksessä ovat
useamman vuosisadan olosuhteet. Tämän ajanjakson sisällä oli vuotuisia vaihteluita, mutta
erityisesti aikakausi, jolloin Limingan asutus pääasiassa ja kiivaimmalla tahdilla syntyi, oli
ilmasto-olosuhteiltaan erityisen suotuisa 1400-luvun lopulta 1570-luvulle 77. Ilmasto-olosuhteet olivat asutuksen synnyssä merkittäviä tekijöitä, koska lämpimämpi ilmasto takasi
paremmat olosuhteet harjoittaa varsinkin viljelykasvien viljelyä. Kasvava karjatalous- sekä
peltoviljely tarvitsivat monia positiivisia tekijöitä onnistuakseen uusilla alueilla ja siihen
Liminka tarjosi hyvät puitteet. 1600-luvulle tultaessa nämä edellytykset ja etenkin ilmaston
suotuisuus hävisivät pitkällisiin katovuosiin ja kohtuullisen kylmään vuosisataan. Maakuntaan ei sen sijaan tehty enää 1600-luvulla yhtään idän hävitysretkeä vuoden 1595 solmitun
Täyssinän rauhan solmimisen jälkeen.78

75 Orrman 1992, 365.
76 Vahtola 1991, 76; Zetterberg & Kallio 2003, 5. Ajallisesti pidemmälle menevää Lapin vuosilustokalenteria voidaan käyttää
Zetterberg & Kallion mukaan aina Lapista Vaasan ja Pohjois-Karjalan korkeudelle asti.
77 Vahtola 1991, 76.
78 Virrankoski 1973, 13–14, 107–108.
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1.3. Taloluvut asutuksen synnyn kehyksenä
Limingan kylän asutus oli heti vuodesta 1548 alkavien voudintilien veroluetteloiden perusteella tiivis ja lukumääräisesti runsas. Kylässä oli yhteensä 58 taloa, jotka kaikki sijoittuivat nimiensä perusteella nykyisen kirkonkylän tuntumaan. Hirvoniemen eli myöhemmän
Rantakylän, joka jakaantui tämän jälkeen Rantakylään ja Virkkulaan, taloluku oli yhteensä
18. Lumijoella taloluku oli 25, Lapinniemessä yhdeksän, Hirvasniemessä yhdeksän, Oulunsalossa 36, Oulunsuussa 35, Laitasaaressa 21, Sanginjärvellä kolme ja Utajärvellä 13.
Yhteensä pitäjässä oli 227 taloa. Luettelosta puuttuvat myöhemmät asutuksen määrässä
mitaten merkittävät kylät, kuten Ängeslevä, Tyrnävä, Kempele ja Muhos, joiden talot kuuluivat aluksi vanhempien kylien yhteyteen tai jokin asutus syntyi vasta 1500-luvun loppupuolella.79 Kun erityisesti Limingan kylän taloluku oli jo vuonna 1548 erityisen suuri muiden kylien talolukuihin nähden, on oletettavaa, että viimeistään myöhäiskeskiajalla tai
1500-luvun alussa kylä sai runsaan talonpoikaisuudisasutuksen.
Huomioimalla vielä maankohoaminen ja sen mukainen arvioitu rantaviiva, on aktiivisena asutuksen ajankohtana pidettävä varsinkin 1400-luvun alkupuolta ja vuosisadan kolmatta neljännestä80. Tätä kehitystä puoltaa myös seurakunnan perustaminen Liminkaan. Liminka mainitaan ensimmäisen kerran itsenäisenä hallinnollisena yksikkönä vuonna 1477,
joten asutuksen on täytynyt olla jo silloin varsin vahvaa. Asutuksen täytyi olla lukumääräisesti riittävän suuri lähialueineen ja kylineen, jotta seurakunnan perustamiseen ryhdyttiin.
Kirkon ja muun hallinnon kannalta asutuksen oli oltava riittävän suuri, ja sen oli pystyttvä
vetämään asutusta puoleensa mys tulevaisuudessa. Nämä kasvumahdollisuudet takasivat
kirkolle myös kruunun ohella suuremmat verot ja muut tulot. Taajaväkinen alue houkutteli
lisäksi ihmisiä kaupankäyntiin kauempaa sisämaasta ja etelän kaupungeista.
Seurakunnan itsenäistyessä Limingan taloluku ei ehkä ollut samaa luokkaa kuin
vuonna 1548, mutta luultavasti se oli ainakin useamman kymmenen luokkaa. Rantakylän
ja Virkkulan taloluvun määrä jakaantui molempien kylien kesken tasaisesti. Se miksi kirkkoa ei perustettu esimerkiksi Rantakylään on selitettävissä lisäasutuksen syntymisen vähäisten mahdollisuuksien vuoksi. Jo keskiajan loppupuolella Rantakylä oli vallattu talojen
ja niiden viljelyksien käyttöön, eikä tilaa ehkä ollut pitäjän keskuksen vaatimille rakennuksille. Rantakylään ei ollut mahdollista perustaa enää kuin muutamia uudistiloja. Kylällä ei
79 Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 8v–11v.
80 Peruskarttalehti Liminka, N:o 2444 07, 1953.
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ollut käytettävissä maankohoamisen seurauksena niin laajoja maa-alueita kuin Liminganjoen varressa olevassa Limingan kylässä81. Tätä vahvistaa myöhempi asutuskehitys, jolloin
kylältä tavoitetaan lähes aina sama määrä verotaloja kuin vuonna 1548.82
Vaikka asutuksen laajuudesta saadaan tietoa yhtäjaksoisesti vasta vuodesta 1548
lähtien, voidaan sen laajuutta karkeasti rekonstruoida erilaisilla tavoilla ja saavuttaa jonkinlaisia arvioita siitä kuinka paljon taloja Limingassa, Rantakylässä ja Virkkulassa oli ennen
vuotta 1548. Erityisen kiinnostavaa on tietää varsinkin 1400-luvun asutuksen laajuus, koska samalla vuosisadalla Limingasta tuli oma kirkkopitäjä ja uudisasutus lienee ollut silloin
vilkkainta.
Ainoa keskiaikainen verotusta pitäjätasolla tarkasteleva luettelo on Erik Pommerilaisen verokirja vuodelta 1413. Verokirja mainitsee 40 savua käsittäneen Rannan pitäjän,
johon myös Liminka kuului. Jöns Buren alkuperäisestä verokirjasta tekemän otteen reunahuomautuksesta voidaan todeta, että Ranta ja kahdenkymmenen savun Kemi muodostivat
yhden pitäjän, vaikka niillä oli omat savuluvut. Verokirjassa kiinnittyy myös huomio, että
Buren otteeseen, johon ei ole kopioitu Pietarsaaren pitäjää. Jos maakunnan savut lasketaan
yhteen, lukuun ottamatta Pietarsaaren pitäjää, saadaan koko maakunnan savuluvuksi yhteensä 340 savua. Tämä kerrottuna viidellä markan veroyksiköllä (340x5=1700), tulee yhteissummaksi 1 700 markkaa, joka on 600 markkaa (2300–1700=600) vähemmän kuin 2
300 markkaa, jolloin jakotoimituksella (600/5=120) saadaan puuttuvan Pietarsaaren savuluvuksi 120 savua.83
Ennen vuoden 1539 pääveron uudistusta veromarkkaluvut olivat Rannan pitäjän
myöhemmissä osissa yhteensä 128 markkaa ja Kemin pitäjässä 64 markkaa 84. Vertailemalla kummankin pitäjän veromarkkalukuja Erik Pommerilaisen verokirjassa mainittuihin
savulukuihin ovat vuoden 1413 savuluvut samassa suhteessa 31,25 prosenttia suurempia
kuin vuoden 1539 pääveromarkat. Samankaltainen suhde syntyy myös, jos verrataan Mustasaaren ja Pietarsaaren vastaavia lukuja keskenään. Prosenttiluvuksi tulee 37,5 prosenttia,
ja Kyrön pitäjän savulukujen ja veromarkkojen suhde-eroksi tulee 40 prosenttia 85. Nämä
laskennalliset prosenttiluvut osoittavat, että ennen vuoden 1539 pääveron uudistamislas81 Vertailun voi tehdä Limingan ja Rantakylän osalta esimerkiksi peruskarttalehden Liminka, N:o 2444 07, 1953 perusteella, josta
voidaan havaita Rantakylän kankaan ja meren välinen alue paljon pienemmäksi kuin laakealla Limingan kirkonkylällä.
82 Ks. esimerkiksi Vahtola 1991, 108–109, 177 ja 302.
83 Voioinmaa 1912, 167; Jern 1977, 126–127. Tässä teoksessa on julkaistu valokuva Erik Pommerilaisen verokirjasta Pohjanmaata
koskevasta veroluettelosivusta.
84 Luukko 1954, 614. Rantaa kuuluivat myöhemmistä pitäjistä vuoden 1539 mukaan Kalajoki, Salo, Liminka ja Ii.
85 Luukko 1954, 614.
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kentaa, olivat vanhat pääveromarkkaluvut pohjautuneet vuoden 1413 savulukuihin. Ei ole
voinut olla sattumaa, että prosenttiluvut ovat näin yhteneväiset eri pitäjien välillä, ellei verotus pohjaudu samaan järjestelmään. Tämä merkitsee, että ainakin vuodesta 1413 vuoteen
1539 veroperusteet olivat Limingassa samanlaiset.
Jos ajatellaan samalla tavalla verolukujen ja savujen suhdetta, jolloin Limingan pitäjän pääveromarkkaluku oli vuonna 1539 yhteensä 32. 86 Tällöin Limingan ja sen verotukselliseen neljänneskuntaan kuuluvien yhteiseksi savuluvuksi saadaan laskemalla yhteensä
kymmenen. Tämä luku edustaisi vuoden 1413 tilannetta eri neljänneskuntien kesken. Koska neljänneskunta muodostui monesta muustakin kylästä jäi, Limingan kylälle ja Rantakylän savujen lukumääräksi ehkä enintään viisi savua, mutta tämä ei kerro kuitenkaan talojen
lukumäärää, vaan verotuksen savulukuarvion. Laskelmissa täytyy ottaa myös huomioon,
että Lumijoella, Oulunsalossa ja Oulujoella oli käynnissä melko vilkas asutustoiminta, kun
tehdään arvioita savulukujen perusteella suhteessa asutuksen laajuuteen.
Keskiaikaisen asutuksen laajuutta Limingassa voidaan tarkastella verotuksen avulla
vuoden 1539 verouudistuksesta seuranneiden verolukumuutosten avulla. Keskiaikainen verotusjärjestelmä siirtyi kuningas Kustaa Vaasan vahvistamaksi lukuun ottamatta verotusmuotoja, jonka näkyvin uudistus oli pääveron uudelleen arviointi, joka johti kruununverotulojen kasvuun87. ARMAS LUUKKO on laskenut, että keskiaikaisen veromarkkajärjestelmän mukaan vuoden 1539 pääveron uudistuksessa Limingan pitäjän veromarkkamäärä
kasvoi 32 markasta aina 163 markkaan 1,5 äyriin, joka oli prosentteina yhteensä 411,9 prosenttia. Koko maakunnan veromarkkamäärä kasvoi 73,3 prosenttia. Limingan pitäjän korotus oli korkein yksittäinen korotus koko Pohjanmaan maakunnassa. Pienin korotus veroissa
oli Kyrön pitäjässä joka oli ainoastaan 5 prosenttia.88
Koko Limingan pitäjän alueen talolukua 1400-luvun alkupuolella voitaisiin arvioida vuonna ottamalla huomioon niin Erik Pommerilaisen savulukutiedot kuin vuoden 1539
pääveron uudistuksen muutostiedot sekä vuoden 1548 veroluettelon ilmoittaman talojen
yhteisluvun 22789. Laskennalliseksi taloluvuksi näiden lukujen vertailun jälkeen tulisi arviolta noin 50 taloa 1400-luvun alussa, jolloin savuluvut määräytyivät. Tästä Limingan,
Rantakylän ja Virkkulan osuus oli noin 20 taloa. Luku on tietenkin laskennallinen, mutta
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antaa jonkinlaisen arvion, kuinka suuri asutus ehkä kokonaisuudessaan oli ja kuinka perusteltua oli nostaa vuonna 1539 veromarkkamääriä, koska pitäjän asutus oli kasvanut moninkertaiseksi veroperusteiden määrittelyn jälkeen eli 1400-luvulla ja 1500-luvun ensimmäisellä kolmanneksella. Näiden tietojen perusteella Limingan korkea pitäjäkohtainen veromarkkamäärien korotus pohjautuu kahteen syyhyn. Yhtenä selityksenä on, että taloluku oli
kasvanut uudisasutuksen vuoksi. Toisena vaikuttajana veronkorotukseen olivat uudet ja
vanhat talot, jotka raivasivat, viljelivät ja harjoittivat erilaisia pyyntielinkeinoja. Tällöin talojen omaisuus karttui, mikä myös käytettiin pääveroa ja veromarkkoja määriteltäessä.
LUUKKO on nähnyt myös yhtenä selittävänä tekijänä yhteneväisyyden karjalaiseen intressipiiriin, koska pienimmät veroluvut olivat alkujaan Limingassa ja Iissä90. Luukon esittämä näkemys on varsin järkevä koska poliittisesti epävakaa alue ei välttämättä
houkutellut uusia asukkaita ennen kuin olot alueella vakiintuivat. On myös huomattava,
että 1400-luku oli paikoin hyvin epävakaata aikaa asumiseen ja omaisuuden kasvattamiseen Pohjanrannalla toisin kuin Etelä-Pohjanmaalla. Tästä ovat esimerkkinä 1490-luvulla
Kemin, Iin ja Limingan talonpoikien tuskastuminen jatkuviin idästä tuleviin hävityksiin,
jotka olivat jatkuneet julmana väkivaltana jo 80 vuoden ajan 91. Tarkasteltaessa pitäjien
asukkaiden käsityksiä pitkällisistä hävityksistä, ei mitenkään taloluku voinut kehittyä Limingan osalta tasaisesti, vaan sen on täytynyt olla melko vaihtelevaa. Hävitykset merkitsivät myös sitä, että hävitettyjen talojen ja niissä asuneiden perheiden tilalle tuli pakostakin
uutta asutusta, koska entinen hävisi ja autioitui. Asutus syntyi luultavasti lähinnä rauhallisina aikoina pyrähdyksittäin, kun taas vaikeampana aikana asutus paremminkin pieneni hävityksien kovaotteisuuksien vuoksi.
Jos verolukujen lisäksi tutkitaan maantieteellisiä korkeuskäyriä, joista tärkeimmät
ovat Limingan kylän kohdalla viiden metrin ja kymmenen metrin korkeuskäyrien väliin
jäävä alue, näiden käyrien väliin jäävä joenvarsialue oli aktiivisin asuttamiskohde keskiajalla. Tätä seikkaa puoltaisi myös se, että pappila perustettiin juuri viiden metrin korkeuskäyrän yläpuolelle vuoden 1477 tienoilla92. Asutuksellinen raja joen yläpäässä oli Rasilan
talon kohdalla, sillä se oli ylimmäinen talo, joka mainitaan joenvarressa vuonna 1548 93.
Molempien joenrantojen taloluku pappilasta Rasilaan tavoittaa noin 20 taloluvun. Jos otetaan vielä huomioon se, että vuodesta 1413 lähtien alueelle perustettiin uusia taloja, mutta
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vähennetään vanhoja talojen jakojen vähentävä vaikutus, voisi ajatella, että koko jokivarressa olisi ollut noin 10–20 taloa 1400-luvun alkuvuosikymmeninä. Toki täytyy korostaa,
että taloja oli mahdollisesti myös muualla kuin pelkästään joenvarressa. Limigan lisäksi
Rantakylän ja Virkkulan taloluvuksi on ehkä arvioitava 10 taloa, sillä varsinkin Virkkulan
talojen useimmat talonhaltijat olivat samaa Virkkusten sukua, jolloin on oletettavaa, että
aluksi on ollut yksi tai kaksi taloa, jota jaettiin ehkä jo 1400-luvun puolella useammiksi taloiksi94.
Vaikka taloluvun kehityksessä tapahtuikin pientä kehitystä ylöspäin, kuten vuosi
1550 osoittaa, Limingan kylän taloluku pysyi pitkään noin kuudenkymmenen talon määrässä95. Myöhempi kehitys, kun kylän taloluku kasvoi noin kahdeksaksikymmeneksi taloksi, oli seurausta uusien talojen perustamisesta lähinnä Temmeksen, Tyrnävän ja Ängeslevän alueille, jotka luettiin aluksi Limingan kylään. Näiden kolmen kylän muututtua omiksi
maakirjakyliksi asutus Limingassa palautui noin kuudenkymmenen talon määräksi aina
1600-luvun alkuun asti, jolloin taloluku kylässä alkoi taloluvun kasvu: 1600-luvun puoleenväliin mennessä kylässä oli yli 70 taloa. 96 Lukumäärän kasvu selittyy osin uudistilojen
perustamisilla uusille alueille ja osin vanhojen kantatalojen jakamisella. Uudisasutuksen
painopiste siirtyi Limingan kylässä maankohoamisen seurauksena varsinkin Limingan joen
Alapäähän, jossa kirkon lähelle syntyi uusia maa-alueita vallattavaksi niityiksi, pelloiksi ja
rakennusmaaksi. Lisäksi uudistiloja syntyi Ketunmaahan ja muualle kylän laitamille.
Asutuksen syntymisen ja laajenemisen vuoksi Limingan kylä joenvarressa voidaan
jakaa kolmeen eri alueeseen: Liminganjoen yläosaan (Ylipää), keskiseen osaan
(Keskikylä), alaosaan (Alapää). Jako on perusteltavissa siinä mielessä, että joen rantaalueille voitiin perustaa taloja sitä mukaa kun maankohoaminen sen mahdollisti. Näiden
kolmen alueen välillä oli useita satoja vuosia eroa siinä, milloin niiden ranta-alueet olivat
rakennettavissa, kuten esimerkiksi kartografisista korkeuskäyristä voidaan päätellä. 97 Asutus sijoittui ensimmäiseksi sinne, missä maa oli kantavaa, mutta se ei välttämättä tarkoittanut keskiajan talonpoikaisasutuksessa ylintä paikkaa joenrannalla, vaan sitä missä oli suotuisin talonpaikka harjoittaa omaa elinkeinoaan. On ajateltava, että ihminen oli asuinpaikkaansa valitessaan rationaalinen. Ensimmäiset asukkaat valitsivat parhaimmat paikat, joissa oli saatavilla parhaiten juomavettä itselle ja karjalle, mutta myös rakentaminen ja vilje94
95
96
97

Vuotuinen vero 1548. KA 4534E: 9v. Virkkusia asui neljässä eri talossa vuonna 1548.
Vuotuinen vero 1550. KA 4540: 5v–6.
Vahtola 1991, 108–109.
Peruskarttalehti Liminka, N:o 2444 07, 1953. Ks myös Kuorilehto 1990, passim.
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leminen oli vaivattominta. Asuinpaikan valintakriteerinä oli varmasti myös mahdollisuus
olla tulvilta suojattuna.
Nauhamaisen jokivarsiasutuksen lisäksi pienet kylät, Ketunmaa ja Heinijärvi, muodostivat omaleimaisen yksinäistalojen asutustyypin Limingassa. Näiden kylien poikkeaa
perinteisestä ja tiiviistä joenvarsi- tai merenranta-asutuksesta 98. Uudisasutusalue, joka syntyi Ketunmaan seuduille, perustettiin hiukan etäällä kirkonkylästä oleville korkeammille
paikoille kylän laitamille.
Limingan kirkonkylältä nähden kaukaisin asutus syntyi lähes Salon pitäjän rajalle,
Heinijärven alueelle. Tällä alueella sijaitsi useampia järviä jotka olivat otollisia asuinpaikkoja.99 Ketunmaan ja Heinijärven uudisasutus selittää sen, että uusille paikoille syntyvän
asutuksen piti hakea sijaansa jo kauempaa kirkonkylältä, koska maata ei ollut enää tarjolla
laajemmassa määrin likempää. Osittain syynä hakeutumisella syrjemmälle ja lähemmäs
metsiä olivat uudisasukkaiksi tulleet savolaiset, joiden kaskeamiskulttuuri tarvitsi metsämaita. Savolaisvaikutteinen, kaskitaloutta harjoittava asutusvirta näkyi vaimeana myös Limingan kylässä ja liittyi osin samanaikaisesti meneillään olevien lähikylien Temmeksen,
Tyrnävän ja Ängeslevän asuttamiseen100.
Rantakylästä ja Virkkulasta muodostui jo alun alkaen omat erilliset kylänsä, vaikka
ne kuuluivatkin hallinnollisesti ensin saman Rantakylän alaisuuteen. Molemmat kylät syntyivät merenrantaan, jossa heti talojen eteläpuolella avautuivat suuret kangas- ja suomaastot. Nämä maastot sijoittuivat korkeuskäyrällä useamman kymmenen metrin korkeudelle
merenpinnasta. Näiden kylien talot rakennettiin pienille mäenharjanteille, joiden ympärille
syntyivät pellot ja niittyalueet. Erityisesti Rantakylän läheisyydestä on löytynyt useita esihistoriallisia asuinpaikkoja ja jäänteitä, joten Rantakylällä voi olla pitkät asutushistorialliset juuret101. Rantakylän ja Virkkulan asutus sijoittui Hirvasniemen ja Limingan kylän asutuksen väliin. Näistä varsinkin Hirvasniemi edusti samantyyppistä asutuksen sijoittumista
kuin Rantakylä ja Virkkula.102

98 Peruskarttalehti Liminganjärvi N:o 2443 09, 1952; Peruskarttalehti Pehkola N:o 2443 06, 1953.
99 KA 4812: 17–18v.
100 Ks. esimerkiksi KA 4844A: 23. Savolaisista uudisasukkaista voi mainita esimerkiksi Heikki Kiiskisen.
101 Museoviraston muinaisjäännösrekisteri, Liminka, www.nba.fi.
102 Peruskarttalehti Liminka N:o 2443 07, 1953; Peruskarttalehti Lumijoki N:o 2444 04, 1953.
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2. Liminka-nimen arvoitus
2.1. Tulkintoja Liminka-nimen historiasta ja lähtökohdat Liminka-nimien
tutkimiseen
Tutkimuskirjallisuudessa ja kansanperinteessä on esitetty Liminka-nimen etymologiasta
erilaisia näkökohtia, jotka viittaavat usein Limingan pitäjän asutuksen syntyyn. Nimeä on
pidetty sekä karjalaisena että lappalaisnimenä. Vanhassa kansanperinteessä on esitetty
jopa, että Liminka-nimen paikalle on antanut Limmi-niminen lappalainen103. Joka tapauksessa Limingan seudulla nimi on vanha, ja viimeistään keskiajalla syntynyt, koska se on ollut keskeisenä nimenä Limingassa, kuten Pohjanlahden suurimpiin kuuluvan merenlahden
Liminganlahti-nimenä. Pitäjän nimi Liminka (Lyminge 1477104), kuten ei joki Liminganjoki
tai Liminganjärvi-järvikään olisi saanut nimeä, ellei kysymyksessä olisi ollut laaja-alaisesti
käytetty nimi. Liminka-nimi perustuu kantaosaan limi, johon on liitetty nkV-johdin105.
Varhaisimpiin Liminka-nimien tutkijoihin kuulunut HEIKKI OJANSUU esitti, että
Liminka kuuluu äänteellisesti Lima- ja Livo-nimiin. Hän arvioi, että nimet syntyivät kasvien mukaan, jotka kasvoivat järvien ja jokien yhteydessä. Yhtenä perusteena hänellä olivat muun muassa Elias Lönnrotin ja K. F. Karjalaisen sanastotiedot limikko- ja lima-kasveista. Näistä karjalainen lima 'pitkä heinä järvessä' oli yksi vahvimmista osoituksista nimen karjalaisperäisyydestä. Tästä saatu yhtymäkohta Limingan seutujen ”kädenulottuvilla”
oleviin laajoihin niittyihin oli Ojansuun mielestä selväpiirteinen, koska Liminka merkitsi
liman kasvupaikkaa.106
Lima- ja Livo-nimien levikin perusteella näitä nimiä ei voi ainakaan pitää Ojansuun
mukaisesti karjalaislähtöisinä, sen sijaan Lima- ja Livo-nimistö painottuu Hämeeseen ja
sen entisille eräalueille Päijänteen pohjoispuolelle painottuen kuitenkin Suomenselän itäpuolelle aina Lapin itäosiin asti. Lisäksi nimeä on yksittäisinä tai pesyeinä Satakunnassa ja
Tornionjokilaaksossa. Sen sijaan Karjalassa nimi on melkolailla tuntematon ellei oteta
huomioon Pohjois-Karjalaa, jossa nimet lienevät hämäläistä alkuperää.107
Liminka-nimeä arvioitaessa useammat tutkijat ovat yhtyneet käsittämään Liminkaja Limi-nimet samankantaisiksi, jolloin taustalla olisi ollut lima-merkitys, joka tarkoittaa
'limaa, näljää; erilaisia vesikasveja'. Nämä kasvustot olisivat yhdessä muodostaneet 'lima103 Calamnius 1868, 244.
104 REA, vuosi 1477, fol. 59.
105 Räisänen 2003, 11.
106 Ojansuu 1920, 141, 144.
107 Yk. NTA; KKP.
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kon', joka olisi ollut 'pehmeä ja vaikeakulkuinen maasto'. 108 Mahdollisesti näillä selityksillä
on ollut yhteys Liminkaan, mutta ei pidä unohtaa paikan historiallista topografiaa, joka on
muuttunut maankohoamisen seurauksena viimeisen tuhannen vuoden aikana ehkä enemmän kuin mikään muu paikka Pohjanrannan alueella. Nimittäin noin tuhat vuotta sitten Liminkaa leimasi enemmän kangasmaastoinen nimeämiskonteksti eikä lima-merkitys olisi
välttämättä ainakaan varhaisimpina aikoina ollut kovin uskottava. Limingan laakiohan syntyi korkeuskäyrien mukaan arvioiden vasta noin vuoden 1000 jälkeen, jolloin luulisi paikan
olleen jo nimetty. Kuitenkaan tämä ei estä ajattelemasta sitä mahdollisuutta, että Limingan
rantaseudut olivat varsin alavaa ja siten alttiita kasvamaan erilaisia heinäkasveja, toisin sanoen se saattoi olla alkava rantaniitty tai matala rantavesistö.
JOUKO VAHTOLA on pitänyt nimen taustalla sanaa lidb`mad, joka olisi tasaista
tarkoittava lapin sana109. Jos ajatellaan liminkalaista luonnonmaisemaa, sopisi tasaisuutta
kuvaava sana sopisi hyvin kuvaamaan alueen luonnetta, mutta tasaisuudella tämän sanan
merkityksessä kuitenkin tasarakeisuutta. Koska kysymyksessä on laajaa aluetta kuvaava nimitys, niin oletettavasti Liminka on vanha nimitys paikalle, jonka varhaiset liikkujat ovat
antaneet sen erityisyyden ja muista paikoista erottavaksi nimeksi.
Nimenantamishetkeä mietittäessä on otettava kuitenkin huomioon vielä maan kohoaminen ja kartografiset korkeuskäyrät, jolloin nimenannon aikaan alueen topografia ei
välttämättä ollutkaan tasainen, vaan aktiivinen ranta-alue oli korkeammalla 110. Limingan
Liminka-nimet onkin nähtävä tämän entisajan maiseman mukaan eikä tämän päivän näkökulmasta. Vuoden 1000 tienoilla ranta-alueita hallitsivat laajat ja korkeat kangasselänteet,
mutta niiden ja meren väliin saattoi jäädä alavia vesijättöjä tai rantakaistaleita, jotka sinänsä saattoivat olla nimeämisen aihe. Tässä suhteessa myös Ojansuun ajatus Liminka-nimen
taustalla olevan sanan merkityksestä voi olla oikea.
Aikaisemmin on todettu, että Limingassa on ollut runsaasti esihistoriallisia merkkejä asutuksesta ennen historiallista aikaa. Liminka-nimen historia ei ehkä ole kovinkaan pitkälle esihistorialliseen aikaan menevä, vaan se on syntynyt luultavimmin historiallisen ajan
kynnyksellä. Liminka-nimeä voi verrata nimeämisessä esimerkiksi lähialueen hämäläispe-

108 Räisänen 2003, 68–71.
109 Vahtola 1991, 82.
110 Peruskarttalehti, Liminka N:o 2444 07, 1953.
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räiseen Oulu-nimeen, joka on Vahtolan arvion mukaan syntynyt viikinkiajalla noin vuosina
800–1050111.
Olisi luonnollista, että Oulujoki nimettiin poikkeavampana luontokohteena, suurena
jokena ja kulkuväylänä aiemmin kuin lähistöllä sijaitsevat tavanomaisemmat rantaseudut.
On hyvin todennäköistä, että myös Limingan nimeäminen on tapahtunut samalla historiallisella aikajaksolla tai ehkä jonkin verran myöhemmin, esimerkiksi 1100-luvulla siellä liikkuneiden ihmisten nimeämänä. Tällöin Liminka-nimi olisi syntynyt ehkä eränkäynnin ja
varhaisen asutuksen seurauksena.
Aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole käytetty kokonaisvaltaisesti koko Suomen peruskartta-aineistoa ja verrattu niiden Liminka-nimistöä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimiarkiston koko Suomea kattavan yleiskokoelman Liminka-nimiin.112 Maanmittauslaitoksen digitaalisen Kansalaisen karttapaikan 113 avulla on mahdollista tarkastella
maastotietoina kartta-aineistoista ja ilmakuvista Liminka-nimiä edelleen esiintyvinä paikanniminä. Paikan tutkiminen kartografisesta aineistosta on tärkeää, että tiedetään tarkat
Liminka-nimen sijaintipaikat.
Nimiarkiston ja Maanmittauslaitoksen nimiaineistot poikkeavat toisistaan. Kummastakin on löydettävissä sellaisia Liminka-nimiä, jotka eivät ole molemmissa nimilähteissä. Osa näistä Liminka-nimistä on tuntemattomia myös nimistöntutkimuksen ja asutushistorian tutkimuskirjallisuudessa. Näin ollen Liminka-nimissä, kuten ei muissakaan nimissä,
voida tukeutua välttämättä pelkästään yhden tietolähteen tietoon kattavan nimiaineksen
löytämiseksi.
Tutkimushistorian perusteella näyttäisi siltä, että Liminka-nimen alkuperäinen merkitys on kadonnut kielestä. Maanmittauslaitoksen maastotietohavaintoaineiston perusteella
on mahdollisuus rekonstruoida nimeämispaikkoja, jotka ovat olleet sysäyksenä nimeämiselle. Tätä samaa tapaa voidaan käyttää myös muun Limingassa käytössä olevan nimistön
kohdalla. Kartta- ja ilmakuva-aineisto voi tuoda sellaisia yhtenäisiä näkemyksiä Liminkanimistä eri puolilla levintää, joita ei välttämättä ymmärretä pelkistä nimiarkiston nimikor-

111 Vahtola 1979, 16–17.
112 Yleiskokoelma (YK), Nimiarkisto. Kotimaisten kielten tutkimuslaitos. Aineistona on käytetty yleiskokoelman Liminka-nimiä, jotka
on löydettävissä, kortistolaatikoista kirjaimen L-kohdalta. Liminka-nimiä koskevissa luvuissa ei yleiskokoelmatietoja tämän jälkeen
erikseen mainita Liminka-nimien lähteenä.
113 Kansalaisen karttapaikka (KKP), www.maanmittaus.fi. Maanmittauslaitos. Kansalaisen karttapaikan lähdetietoja ei mainita tässä
luvussa Liminka-nimien osalta erikseen. Kansalaisen karttapaikan hakulause Liminka-nimiä haettaessa on ollut ”limi*
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teista tai muista lähteistä. Varsinkin kartta-aineistoista nähdään, onko nimi sijainnut korkealla vai alavalla paikalla tai onko lähellä ollut esimerkiksi vesistöjä.
Seuraavana tarkastellaan kaikki sellaiset mahdolliset Liminka-nimikohteet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, jotka eivät ole mahdollisesti niminä provosoituneet kuuluisista
Limingan niityistä. Osa Liminka-alkuisista nimistä on pejoratiivisia Liminka-nimiä, joita
on saatettu antaa joko laajalle tai pienelle pelto- tai niittyalueelle, mutta nämä nimet ovat
yleensä huomattavasti nuorempia kuin varsinaiset Liminka-nimet. Tässä käsiteltävien nimien kohdalla pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti se ympäristö, jossa nimet ilmenevät, jotta voitaisiin löytää mahdollisesti sellaisia yhteisiä tekijöitä, jotka yhdistäisi
kaikkia Liminka-nimiä.
Liminka-nimet esiintyvät pelkkinä Liminka-niminä tai genetiivimuotoisina yhdysniminä Limingan-alkuisessa muodossa. Tällöin määriteosan perään on liitetty perusosaksi
esimerkiksi -suo-, -neva tai -kallio, jotka ovat tyypillisiä maastoappellatiiveja. On hyvä
huomata, ettei Liminka-nimiä ole yhdysnimissä perusosana, vaan yhdistämättöminä nimityyppeinä.114

114 Nissilä 1957, 50; Kiviniemi et. al. 1974, 56.
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2.2. Liminka-nimen Pohjanmaan levintä
Kuten aiemmin on todettu, Limingassa Liminka-nimiä on useita: pitäjännimi Liminka, kylännimi Liminka, merenlahdennimi Liminganlahti, joennimi Liminganjoki ja järvennimi Liminganjärvi. Nämä Liminka-nimet lienevät lähtöisin jostakin luontoon liittyvästä
muutostilasta tai maastokohteesta, josta nimeäminen on laajentunut käsittämään monia paikannimiä aina laajaan pitäjää käsittävään nimeen asti. Luontonimet muodostavat nimiketjun Liminganjärvestä laskevana Liminganjokena aina Liminganlahteen saakka.
Kaiken kaikkiaan nimenannossa paikan on täytynyt olla huomattava ja merkittävän
kuvaava suhteessa kohteeseen, koska nimikulttuuri ei alueella ollut välttämättä vielä kovin
rikasta. Liminka-nimen Limingalle saattoi antaa esimerkiksi väliaikaisesti tai pysyvästi paikalla asuva, mutta myös ohikulkevat vierailijat.
Jos Liminka-nimen syntyä pohditaan Limingan pitäjän alueella saattoivat nykyisen
tasaisena näkyvä kirkonkylä tai sen läheisyydessä olevat muutamat korkeammat paikat olla
nimeämisperusteena Limingalle, koska ne erottautuivat maisemasta parhaiten. Nykyinen
Limingan kirkko sijaitsee entisellä niemellä, joka oli saari vielä keskiajalla. Korkeuskäyrällä saaren syntyaika olisi ollut noin 800–1000 vuotta sitten, jolloin se poikkeavana muusta
ympäristöstä saattoi olla paikka, jonka mukaan Liminkakin nimettiin.
Toinen korkeampi paikka, joka tulee kyseeseen, on yli kymmenen metrin korkeuteen korkeuskäyrällä nouseva Rantakylänkangas. Kyseessä on laajahko harjumuodostelma,
jossa on korkeampia mäenharjanteita. Arkeologisten löytöjen perusteella Rantakylänkangas on ollut aktiivisessa käytössä esihistoriallisella ajalla, mitkä on merkitty karttaan kahdenkymmenen metrin korkeuskäyrän molemmin puolin.
Kolmas vaihtoehto, joka saattoi antaa nimen alueelle on Lapinkangas, jonka laki
nousee korkeuskäyrällä yli kahdenkymmenen metrin korkeuteen ja on huomattavan näkyvä mäkialue mereltä päin katsottuna. Neljäs korkeampi mäki, joka voisi olla nimenantajana, on 50 metrin korkeuskäyrällä oleva Hillinselkä, joka on ollut yksittäinen saari hyvin
kaukana esihistoriassa, mutta myöhemmin se on ollut luultavasti merkittävä niemi, joka
pistää kohti luoteessa olevaa Liminganjärveä ja siitä laskevaa Liminganjokea. Liminganjoki yhdessä Liminganjärven kanssa on muodostanut pitkänomaisen lahden, joka kulki Hillinselän ja Lapinkankaan vieritse kohti merta.
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Viidentenä vaihtoehtona Liminka-nimille on, että sen nimeäminen oli seurausta
alueen tasaisesta tai alavasta luonteesta. Tällöin nimistö saattoi rakentua maankohoamiseen
liittyvään prosessiin tai kasvillisuuteen. Varsinkin alavarantaisuus saattoi olla mittaamattoman suurta, koska Lapinkankaalta merellepäin maanpinta laskee erittäin loivasti, jolloin se
oli otollista myös erilaisille kasveille tai puukasvustoille, jotka saattoivat olla erityisesti
paikkaa kuvaavia asioita.
Etelämpänä Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoella, Liminka-alkuisia nimiä esiintyy järven-, ojan-, ja kylännimenä. Kylännimi on luonnollisesti näistä myöhäissyntyisempi, kuten
ojakin, mutta järvennimenä Liminkajärvi on vanha, koska kyse on vähäjärvisellä alueella
poikkeavasta luonnonkohteesta. Liminkajärven lähimaastoa tarkasteltaessa voidaan havaita, että järvessä on ollut isompia ja pienempiä saaria, joista Lapinperään sijoittuvat saaret
muodostavat erottautuvan saarijonon, joka on ollut mahdollisesti nimeämisen taustalla.
Pirttisaari on järven suurin saari, joka on jo maatumisen vuoksi jäänyt erilleen itse järvestä.
Liminkajärvestä pohjoiseen olevan Pirttisaaren takana avautuu Liminkaneva, joka on jatke
järvennimeämiselle. Liminkajärvestä laskee alas Parhalahden kylään ja Pohjanlahteen
myös Liminkaoja, joka liittyy myös järven nimeämisen jälkivaiheisiin. Liminkaojan puolivälissä Liminkaperän kohdalla on myös Lapinperänräme. Liminkajärveen laskevaa ojaa
kutsutaan edellisestä poiketen Limingojaksi, jonka latvavesillä on myöhempi Liminkakylä.
Pyhäjoen vanhin Liminka-nimistö lienee lähellä myös Limingan pitäjän nimen nimeämisajankohtaa.
Pohjois-Pohjanmaan Kalajoen entisen suurpitäjän Haapajärvellä Liminganneva-nimen yhteydessä kiinnittyy huomio suon luoteislaidalla olevaan pitkänomaiseen Tahkokallioon, joka voi olla yhteydessä Limingannevan nimeämiseen. Tahkokallio on ympäristöstään poikkeavan erikoisuutensa ja muotonsa vuoksi johtanut myös läheisen suoalueen nimeämiseen, jolla voitiin kuvata tiettyä erityispiirrettä.
Vielä sisempänä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Pyhäjärven Liminka-niminen laaja
suoalue rajautuu etelämpänä olevaan Tervanevaan ja lounaislänsisuunnassa paikallisesti
huomattavaan jyrkästi nousevaan Pitkäkankaaseen. Todennäköisesti nimenä Tervaneva on
huomattavan myöhäissyntyisempi ja se on ollut aikaisemmin Liminka-nimistä suota ja rajautunut samalla suoraan Pitkäkankaaseen.

46
Tarkasteltaessa Pohjanlahden rannikkoalueella sijaitsevia Liminka- tai Limingan-alkuisia nimiä, kaikki ne sijaitsevat lähinnä 20–50 metrin korkeuskäyrän yläpuolisilla korkeuksilla. Kristiinankaupungin ja Teuvan välillä sijaitsevan Myrkyn kylän Limingankallio
sijoittuu Teuvanjoen tuntumaan, jossa paikka nousee muusta ympäristöstään voimakkaasti
omaksi erilliseksi mäenharjanteeksi ja kallioselänteeksi, jolloin myös koko läheistä metsäaluetta kutsutaan nimellä Liminka.
Maalahden Storjönissä on ainoa Suomessa ruotsinkieliseksi muuttunut Liminkanimi Limingaback. Alavamman maaston keskellä se erottautuu muusta ympärillä olevasta
maastosta kohoumana rinnallaan joitakin korkeampia paikkoja, joista on löydetty muinaishautoja.
Etelä-Pohjanmaan Seinäjoen Peräseinäjoella sijaitseva Liminganmäki ja Liminganneva ovat vierekkäiset nimiesiintymät, kuten monissa muissakin Liminka-nimikohteissa.
Heti nimiesiintymien pohjoispuolella on järvi, jota kutsutaan Juupajärveksi. Seinäjoen Liminganmäki on lähialueesta poiketen, ei kovin laaja, mutta kallioinen ja erottautuva korkeampi maastokohta, jonka pohjoisosaa kutsutaan Isonmaankallioksi. Seinäjoen Liminganmäki noudattelee samankaltaista nimeämisperustetta, mutta jolle on korkeampana erottuvana ja pienenä paikkana annettu Liminka-alkuinen nimi.

2.3. Keski-Suomen Liminka-nimet
Etelä-Pohjanmaahan ja Satakuntaan rajautuvassa Keski-Suomessa Virtain Tukkikankaalla
on kolme muusta maastosta selkeästi erottuvaa mäenlakea, joista ainakin keskimmäistä
kutsutaan Liminganhautamäeksi. Virroilla sijaitsee myös Liminganvuori, joka jää Vaskiveden ja Visuveden etelänpuoleiselle rannalle Pirunvuoren viereen. Liminganvuoren maasto
on jyrkkärinteinen, ja tämän ranta-alueen tuntumassa on asuttamiseen liittyvä nimi Kotasaari. Liminganvuori on antanut nimensä myös viereiselle talolle.
Samalla maantieteellisellä alueella kuin Virrat sijaitsee myös Ruoveden Liminka-niminen talo, joka on Tarjanne- ja Ruovesi-järvien välisen suuren järvenselkäalueen pohjoispuolisella ranta-alueella. Luultavimmin talonnimi juontuu lähitienoon luontonimestä. Talon vieressä sijaitsee seutukunnan korkeimpiin mäkiin kuuluva muodoiltaan pyöreähkö ja
ympäristöstään voimakkaasti erottuva Isomäki. Nimistön läheltä löytyvät myös nimet
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Kampanharju, Vuolleniemi, Vuollesaari ja Ruottasuo, kuten myös Oulonjärvi ja Oulonmäki.
Siirryttäessä Liminka-nimien esiintyvyydessä Keski-Suomen Petäjävedelle voidaan
havainnoida, että metsäalueena tunnettu Liminka sijoittuu mutkaisen Pengerjoen varteen.
Joessa olevaa mutkaa kutsutaan myös Liminganmutkaksi. Vieressä on kahden laen korkeampi kalliolakinen Haukilahdenvuori, jonka nimi perustuu joessa olevaan Haukilahteen.
Viereisen ja korkeamman Haukilahdenvuori nimi on tullut vesistökohteena huomattavan
pienestä Haukilahdesta. Paikka on myös topografialtaan poikkeava verrattuna lähitienoon
Pengerjoen muotoon. Voimakas joen mutkaisuus ja näkyvät korkeammat paikat ovat antaneet paikalle erityisemmän aseman muuhun ympäristöön nähden.
Nykyisen Äänekosken Sumiaisten Syvälahden alueella sijaitseva, ja Ala-Keiteleeseen laskeva Liminganpuro virtaa jyrkkäseinäisten pienten vuorimuodostelmien vierestä.
Lähimpänä ja suurimpana Liminganpuroa on Lammaskorvenvuori, mutta toisella on myös
suuri Kaakkovuori. Liminganpuroa kutsutaan myös Liminganjoeksi. Mahdollisesti varsin
myöhäissyntyinen Lammaskorvenvuoren aikaisempi nimi on ollut myös Liminka tai Liminganvuori, josta myös viereinen Liminganpuro on saanut nimensä.

2.4. Savolaisia ja pohjoiskarjalaisia Liminka-nimiä
Savossa Liminka-nimeä esiintyy useassa paikassa, joista Liminganniemi esiintyy Rautalammen Ihalaiskylän, Myhinpäässä, jossa se on kalliorantaisen niemen nimenä Myhinjärven itärannalla. Myhinjärven itäisellä rannalla maastokohdille on tyypillistä, että rannassa
olevat pienet niemekkeet ovat korkeahkoja ja jyrkkiä ja niiden laet ovat kalliopintaisia.
Mikkelin Haukivuoren Kyyveden Kapustasalmessa on Liminka-niminen saari. Salmessa on useita kalliopintaisia saaria, jolloin nimitys on yhteneväinen useiden muiden Liminka-nimien nimeämisperusteiden kanssa. Lähellä Kapustasalmea on myös Pitkäahon
Löytyssä suoalue, jota kutsutaan Limingaksi. Nimillä voi olla yhteys toisiinsa, mutta ne
voivat olla myös nimeämisperusteiltaan toisistaan riippumattomia.
Kallaveden länsirannalla Kuopiossa sijaitsee kivisellä, Suovunlahteen rajoittuvalla
niemellä Liminganmäki. Suovunlahti-nimityksen lisäksi vierestä löytyvät Suovunjärvi ja
Liminganmäen kanssa saman niemen nokassa sijaitse Suovunniemi. Tässäkin paikassa Liminganmäki on erottuva jo pelkästään kivisyyden vuoksi, mutta eritoten yksittäisenä pyö-
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reänmuotoisena mäenlakena. Liminka on myös suopatama Kuopion Vehmasmäellä. Nimeämisperusteena voi olla nykyään toisella nimellä kulkeva kalliolakinen Retumäki.
Maaningan Haatalassa sijaitsee entinen Limingan torppa, joka on perustettu Liminka-nimiseen paikkaan. Maastonmuodoiltaan Maaningan Liminka-nimi ei ole juurikaan
erottuva, vaan paremmin mataluutta edustava.
Leppävirralla kutsutaan Limingankankaaksi jyrkkärinteistä ja kalliopintaista metsäaluetta, joka nousee Saamaisen-järven rannasta kohti Kokonmäkeä. Kankaan kaksi kallioaluetta nousevat järven pinnasta noin 20–30 metriä. Limingankangas ei ole kuitenkaan ainoa leppävirtalainen Liminka-nimi, sillä Saviveden eteläosissa Leppäsalossa on Liminganlahti. Vaikka itärannalla olevaa niittyaluetta kutsutaan Liminganniityiksi, on itse Liminganlahtea pidettävänä vanhana Liminka-nimenä. Paikka rajautuu kahteen maastokohtaan, Tasansaareen sekä korkeaan ja kivikkoiseen Tiikonvuoreen.
Pohjois-Karjalan Juuassa Limingansuo on kolmen korkeamman vaaran väliin jäävä
suoalue. Nurmeksen Limingansuo jää useamman hyvin vaihtelevan korkeamman vaaran
väliin, mutta suoalueen keskelle jää myös muutama korkeampi saareke, jotka ovat voineet
olla merkittäviä suon tunnistamisessa. Sen sijaan Lieksan Limingansuo on suurempien vaarojen välissä, joista toista kutsutaan Louhikkovaaraksi ja toista Pitkän Partasen Selkosiksi.
On hyvin todennäköistä, että varsinkin jälkimmäinen on nimityksenä nuori ja vaaralla on
ollut aikaisemmin toinen nimi. Suoalueella on myös pienempiä saarekkeita, jotka voivat
olla nimenantajana. Vetelä suo, jossa on pieniä lampia, jatkuu vaarojen välillä kohti kaakkoa, josta lähtee virtaamaan myös Liminganpuro samassa ilmansuunnassa.
Liminganpuro Ilomantsin Tyrjän Vuotsassa lienee syntynyt lähialueen Liminka-nimestä ellei kysymyksessä ole Limingan pitäjästä tulleiden antama nimi, kuten on mahdollista useiden Pohjois-Karjalan Liminka-nimien kohdalla. Ilomantsin esiintymä liittyy samaan Pohjois-Karjalan nimiryppääseen, johon kuuluu myös Limingansuo Pielisjärven Ohtavaarassa, joka on Saarijärven ja Särkkävaaran välillä. Pielisjärven Limingansuon yhteyteen kuuluu Ilomantsin tapaan Liminganpurot-nimitys.
Pielisjärveltä Höntönvaaralta on löydettävissä niin ikään Liminkosuo. Liminka-nimestä poikkeava muoto Liminko, kuvaa nimeä siten, ettei kysymys ole Liminka-alkuisten
suoalueiden yhteydestä Limingan niittyihin, vaan Liminka-nimityksellä on kuvattu maastoa
ja sen erityispiirteitä. Samaan Pohjois-Karjalan esiintymään sopisi luontevasti myös Limin-
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ganharju Sotkamon Suonenvaara Iiliänvaarassa, mutta on mahdollista, että nimi on muistona liminkalaisten erä- ja kalastusajasta Oulujärven ja Sotkamon vesistöissä.
Limingankalliot Tohmajärven Petravaaran Perävaaralla ovat tyypillinen esimerkki Liminka-nimen yhteydestä korkeamman paikan kallioesiintymään. Limingankalliot
ovat antaneet myös nimensä Liminganpelloille, joten välttämättä kaikki pellot tai niityt,
jotka on nimetty Liminka-nimen alle, eivät ole saaneet nimeämisperusteekseen Limingassa
olleilta laajoilta niittyalueilta.

2.5. Liminka-nimiä pohjoisessa
Koillismaalla Kuusamossa Limingansuo sijoittuu kallioisten mäenkumpareiden ja korkeampien vaarojen väliin, jossa suo on saanut nimensä ilmeisesti viereisistä monimuotoisista maastokohdista. Kuusamossakin nämä korkeat kohdat ovat pienialaisia ja useimmiten
pyöreitä muodoiltaan.
Ranualla on kaksi erillistä Luiminkajärveä. Se ja toisesta järvestä poislaskeva Luiminkajoki ovat Liminka-nimityksen muunnoksia. Nämä Luiminka-nimet jäävät yksittäisiksi
esiintymisiksi koko Suomessa. Epäilemättä myös Luiminka-nimillä on haettu nimeämisessä samaa merkitystä kuin vanhimmilla Liminka-nimillä. Nykyisen Ranuan kirkonkylän
kaakkoispuolella olevassa Luiminkajärvessä, josta laskee Luiminkajoki, on Kalliosaari-niminen saari. Luiminkajärven rannalla oleva huomattavan korkea vaara Sääskivaara, joka
lienee nuorempaa nimistöä kuin Luiminka-nimet. Järven luonteen tekevät erityiseksi myös
alueelta löytyneet kivikautisten asumusten jäänteet yhdeltä järven niemeltä, kuten myös
Sääskivaarassa olevat pyyntikuopat.
Toinen Luiminkajärvi on Simojärvestä länteenpäin oleva järvi. Sen itäpuolella on
vaaroja, joissa on yhtenä elementtinä kivisyys. Luiminkajärven kaakkoispuolelle jää alueen
vanhemmasta kulttuurista kertova Lapinniemi.
Liminka-niminen niemi tavoitetaan Sodankylästä Raudanjoen varresta. Niemi ei ole
kovin suuri ja sitä molemmin puolin jokea ympäröivät suoalueet. Paikan ympäriltä löytyy
useampia korkeampia kohoumia. Sodankylän lisäksi Liminka-nimi esiintyy Muoniossa
muodossa Liminganjänkkä, joka mahdollisesti voisi olla vanhempaa perua. Koska se on
raivattu iso peltoalue ovat Limingan niityt voineet olla sille esikuvana. Liminganjänkkä sijaitsee varsin matalapiirteisen maaston ympäröimänä.

50
Liminka-nimet eivät rajoitu pelkästään Suomen alueelle, vaan niitä on löydettävissä
myös Ruotsista ja Norjasta. Ruotsin Korpilombolossa, joka kuuluu nykyään Pajalan kuntaan, on Liminka-alkuisia nimiä useita, kuten Liminka kylännimenä, Limingån, Liminkajoensuu ja Liminkavaara. Liminka esiintyy niin ikään paikkakunnalla mäennimenä. Järvennimissä Liminka on määriteosana nimissä Limingojärvi, Liminkojärvi ja Liminkajärvi, joihin on vaikuttanut nimenkäyttäjän oma kieli tai murteellinen vivahde. Liminkavuoma on
löydettävissä Korpilombolon Vahtijärveltä, Teurajärveltä ja Limingojärveltä. Korpilombolon halki virtaavassa Kalix-joessa on myös Liminkansuanto. Liminka-nimet esiintyvät
Ruotsissa samalla tavalla kuin Suomessakin, sillä Ruotsin nimistöstä on löydettävissä
myös vuoriin ja mäkiin liittyviä nimiä, kuten Limingberget, joka sijaitsee Korpilombolossa. Tämä Limingberget on sama kuin suomalaisnimistössä kulkeva Liminkavaara. Perusosa -berget kuvaa 'vuorta', joka on tullut esille myös suomalaisessa nimistössä.115
Liminka-alkuisia nimiä esiinny ei pelkästään esiinny Korpilombolossa. Niitä on
myös Pajalassa talonnimenä Liminga ja Överkalixissa on luontoniminä Limingmyrbäcken,
Limingojärv ja Limingojoki.116 Kaikissa Norrbottenin Liminka-alkuisissa nimissä on kysymys samasta pesyeestä, jossa nimeämisperusteena ovat samat luontokohteet.
Pohjoisin Liminka-nimi mainitaan Pohjois-Norjassa vuonna 1602, jolloin
Hieronimus Birchholtzille osoitetussa asiakirjassa on lueteltu vuonoja Tromssasta itään
päin. Viidentenä mainitaan ”Limminge Fierdh”.117 Koska kysymyksessä on vanha nimi, ja
se esiintyy suomalaisperäisessä asiakirjassa, ei vuonon nimeä ”Limminge Fierdh” suoranaisesti löydy norjalaisessa kontekstissa, vaan vuonon nimi on norjaksi Porsanger. Vuonon
saamelainen nimi on KONRAD NIELSENIN mukaan Læv`dnjâ. Vuonolla on myös venäjänkielinen nimi Lemja guba (lemming guba>sopulilahti). Kveeninimistössä taas vuono
kulkee nimellä Lemmivuono.118
Vanhempi nimi Limminge Fierdh on yhdistettävä ehkä asiakirjan perusteella suomalaiseen nimikulttuuriin, jolloin sekä norjalainen, saamelainen että venäjänkielisen nimimuoto poikkeava Limminge Fierdh -nimestä. Kuitenkin venäjänkielisen nimen taustalla on
venäjänkielessä tunnettu sana lemming 'sopuli'. Se voi olla lainautunut toisesta kielestä
115 Ortnamnregistret, Korpilombolo socken, Pajala och Korpilombolo tingslag, Norrbottens län. Institutet för språk och folkminnen.
Internet: www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s1bd001/a02405b1.htm.
116 Ortnamnregistret, Korpilombolo socken, Pajala och Korpilombolo tingslag, Norrbottens län. Institutet för språk och folkminnen.
Internet: www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s1bd001/a02405b1.htm.
117 Waaranen 1863, 248.
118 Broch og Stang 1961, 37; Venäläis-suomalainen sanakirja 1963, 147, 331.
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juuri venäjään tai toisinpäin. Lähellä Limminge Fierdh -nimeä on myös vanha pohjoisnorjalainen Tromssan Bjarkøn Lemmingvaer, joka nykymuodossa tunnetaan nimellä Lómundaver, joka voisi olla yhteneväinen venäjänkielisen Lemja guban tai nimen Limminge
Fierdh kanssa119.
Jos tutkitaan kveeninimeä Lemmivuono, se on voinut muuntautua myös sanasta
lemming 'sopuli'. Se on saattanut myös olla alkujaan yhteneväinen asiakirjassa olevan Limminge Fierdh -nimen kanssa, jolloin todennäköisemmin sen alkuperä on ollut nimessä Liminkavuono. Tällöin se olisi syntynyt suomalaisten, ja eteenkin hämäläisten Norjan kontaktien yhteydessä. Nämä kontaktit ovat näkyneet vahvasti myös etenkin asema asutushistoriassa Tornionlaaksossa120. Norjalaisen vuonon nimeäminen Liminkavuonoksi kertookin
laajasta hämäläisten liikkumisesta eri puolilla nykyistä Suomea ja nykyisten rajojen ulkopuolellakin. Liikkuessaan hämäläiset nimesivät erilaisia kiinnekohtia, jotka kiinnittivät
maastossa heidän huomonsa. Toki Liminkavuono voi olla myös hämäläisten näkemys joko
saamelaisesta tai venäjäkielisestä vuonon nimestä.
Norjalaisen vuonon nimeäminen eri tavoin norjan, saamen, venäjän, kveenin ja suomen kielissä näyttäisi poissulkevan myös saamelaisten osallisuuden Liminka-nimien antajana, ellei sitten joissakin tapauksissa ole tapahtunut kielellistä lainaamista hämäläisiltä.
Liminka-nimien vähäisyys Lapissa kertoo myös sen, etteivät Liminka-nimet olleet saamelaisten aktiivisessa kielenkäytössä, koska nimettyjä kohteita on vain muutamia. Vastaavasti
nimiä esiintyy erityisesti hämäläisten aktiivialueilla Hämeessä ja sen pohjoispuolisilla
alueilla, jos tarkastellaan seuraavaksi hämäläisten ydinalueita.

2.6. Liminka-nimen alkujuuret Hämeessä
Koska edellä olevissa luvuissa Liminka-nimien levikki viittaa suoraan hämäläiseen kulttuuripiiriin, on järkevintä käsitellä Hämeessä olevat Liminka-nimet viimeisenä. Tämä myös
sen vuoksi, että voitaisiin ymmärtää muun Suomen, Ruotsin ja Norjan Liminka-nimien lähtökohtia ja alkuperää.
Längelmäen Rasinkylässä sijaitsee noin neliökilometrin kokoinen suo, jota kutsutaan Liminkansuoksi. Se sijaitsee kallioiden ympäröimänä ja useimmat kalliorinteistä ovat
myös jyrkkäseinäisiä.
119 Helland 1899, 103.
120 Vahtola 1980, passim.
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Kuhmoisten Liminganvuori sijoittuu jyrkkärinteiselle mäki- ja vesistörikkaalle
alueelle, jolle on tyypillistä useamman kilometrin pituiset ja sitä pienemmät vesistöt. Liminganvuori on muodoiltaan pyöreähkö kallion peittämä, ja se erottautuu korkeimpiin
kuuluvana maastokohteena lähiympäristössään. Vieressä on Pataskavuori ja Passunjärvi
sekä Lievejärvi.
Kuhmoisissa, lähellä Päijännettä, sijaitsee myös laajemman Kotavuoren tuntumassa
pieni yksittäinen Liminka-niminen vakavesi. Se jää useiden korkeampien kalliokohoumien
keskelle varsin pienenä ja kapeana vesistönä.
Päijänteen länsipuolella, Hartolan Ruskealassa oli Liminka-niminen sotilastorppa,
josta tuli myöhemmin uudistilan nimi 1700-luvun ja 1800-luvun vaihteessa. 121 Kysymyksessä lienee samalle paikalle perustettu torppa, joka sijaitsi lähellä paikkaa nimeltä Liminka ja Limingankalliot. Nämä paikat sijaitsevat Hartolan ja Joutsan rajamailla Tammilahdessa. Hartola-Joutsan Liminka-nimet yhdistyvät kalliomuodostelmiin ja korkeampiin
paikkoihin. Toisella puolella Päijännettä tunnetaan Jämsän Toivilan Ojalassa Limingansuo.
Päijänteen eteläpuolella, Asikkalan Kesulahden Salon Mustalahden itärannalla on
Liminka-niminen vanha pelto. Pellon keskellä sijaitsee korkeampia kallioisia harjanteita ja
lakia. Tällä Asikkalan Liminka-nimellä lienee yhteys myös keskiaikaisten käräjien lautamieheen Oleff Limminkiin (1478), jonka henkilönnimi on tulkittavissa Limingaksi tai sen
variaatioksi122. Hänen tai hänen asuinpaikkansa peruja lienee myös Limminginmäki Asikkalan Kalkkisten Niinijärven koillispuolella.
Janakkalan Monikkalassa sijaitsee Liminka-niminen talo juuri korkean Helvetinvuoren juurella. Vuoren viereen sijoittuu myös toinen vuori, jota kutsutaan Matin vuoreksi.
Nimenä Matinvuori on ilmeisesti melko myöhäissyntyinen.
Niin Hämeessä kuin muuallakin useimmat Liminka-nimet sijoittuvat siten, etteivät
kysymyksessä ole voineet olla niitty- tai peltoviljelyalueet ainakaan suuremmassa mittakaavassa, eivät näin ollen Limingan pitäjä tai sen laajat niittyalueet ole voineet olla esikuvana nimeämisessä. Nimiarkiston yleiskokoelman monet Liminka-aiheiset peltojen ja niittyjen nimet esiintyvät Hämeen, Savon ja Keski-Suomen alueella, joten on oletettavaa ettei
kaikilla ole edellä mainittua esikuvaa Limingan kuuluisissa niityissä, vaan taustalla saattaa
olla paljon vanhempi paikan luonnetta kuvaava Liminka-nimi. Tätä näkemystä tukee var121 RK 1803–1811, sivunumeroton. Hartolan seurakunnan kirkonarkisto. Digiarkisto. Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys (SSHY)
122 Asikkalan pitäjän kesäkäräjät 16.–23.1478. Dombok för Sydöstra Tavastland 1443–1502. BFH I, 14–15.
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sinkin se, että paikat sijaitsevat karuhkossa tai erittäin karussa maastossa, jossa yleispiirteenä on useimmiten louhikkoisuus, kallioisuus ja korkeahko mäen muoto tai vuori. Tyypillisesti monet nimet ovat suon tai vesiperäisen maaston sekä vesistön nimiä.
Vertailunimistössä toistuvat useimmiten laajat Limingan niityt, jotka ovat siirtyneet
koko kansan tietoisuuteen lähinnä koulun tai kirjallisuuden antamana käsitteenä. Jotain
suurta tai pientä pelto- tai niittyaluetta on saatettu kutsua Limingan niityksi tai vastaavaksi
samantyyppiseksi nimeksi. Osa näistä Liminka-nimistä onkin johdettavissa tähän esikuvaansa, mutta tarkempi topografinen tarkastelu osoittaa useamman nimen olevan riippumaton tarkastelun kohteena olevasta Limingan pitäjästä.
Liminka-nimet esiintyvät Suomessa ja osin Ruotsissa ja Norjassa varsin hajallaan
toisistaan. Nimeä on melkein kaikkialla Suomessa, mutta nimeä ei ole ollenkaan säilyneessä vertailunimistössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Nimellä ei ole niin ikään
selkeää yhtymäkohtaa rannikon tai sisämaan nimenä, vaan sitä esiintyy lähellä merta ja
kaukana merialueista, kuten Pohjois-Karjalassa. Nimi ilmenee erilaisten maastotyyppien
nimenä, kuten soiden, vesistöjen ja erilaisten kohoumien niminä.
Liminka-nimen vanhin kerrostuma on löydettävissä Hämeestä, ja nimenomaisesti
Päijänteen ympäriltä. Nimen levintä eri muodoissa sopii hämäläisten erä- ja muille aktiviteettialueille, joissa he ovat oleskelleet väliaikaisesti tai pysyvästi. Liminka-nimen leviää
erityisesti Hämeen pohjoispuolisille alueille, mutta ei laajemmin Kemijoen pohjoispuolelle, jolloin levikki selittää hämäläisten eränautinnan ydinalueen. Hämäläisten vaikutus kuitenkin näkyi Tornionlaakson vaikutuspiirissä ja Norjassa.
Tarkasteluaineiston perusteella nimen taustalla olevalla sanalla tarkoitettiin sellaista
maastonmuotoa, jota ei enää ehkä voida suoraan kielellisesti selittää. Tämä enteilee nimistön korkeaa ikää. Johtavana tekijänä maastokohteilla, joissa Liminka-nimi esiintyy, on korkea mäki tai vuori, jossa on usein kalliopinta, mutta kohde voi olla myös tavallinen mäki.
Kuitenkin niin, että se selkeästi on alueen maamerkki ja erottuu ympärillä olevasta ympäristöstään. Useimmissa paikoissa Liminka-alkuinen kohouma on seudun korkein kohouma.
On myös mahdollista, että Liminka-nimet kuvaavat mäkialueille tyypillistä kasvistoa tai
sen luonnetta, kuten kituliaasti kasvavaa puustoa. Lisäksi johtavana tekijänä on suoperäisyys, vesistö tai muu maankohoamiseen liittyvä maastollinen tekijä.
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Sille käsitykselle, että Pohjois-Norjan nimistössä ja sanastossa on ollut kaksi hyvin
lähellä toisiaan olevaa nimeä ja sanaa, kuten aiemmassa luvussa on todettu puoltaa KONDRAD NIELSENIN näkemys. Hän on todennut, että saamelaisperäisissä nimissä, kuten
Norjan Andersby`ssä olevassa nimessä Lemik, on pohjalla suomesta peräisin oleva sana
lemi (sankt kärrä, våt eng>'upottava, vesiperäinen suo, märkä niitty'). Näistä ovat tulleet
myös saamelaisperäiset nimet Lemikki sekä suomesta tunnetut nimet Lemikko ja Lemikka.
Tätä käsitystä tukee myös suomesta tunnettu sana lemi 'vetinen suo, kostea niitty' tai karjalankielen vastine lemi 'lieju, hylly', mutta myös aunuksen lemi 'hete' 123. Sanasta lemi on lähtöisin Laatokan Karjalan ja Pohjois-Karjalan Lemi- ja Lemikko-nimistö, jossa Lemi on
määrite- tai perusosana. Lemi-nimistöä on myös muualla vähän ja yksittäisenä.124
Lemi-sanaa lähellä on läntinen limikko ja myös idässä ja lännestä tunnettu liimo, liimikko 'nuori koivikko'. Se juontuu ilmeisesti näiden kantasanasta limo, joka tunnetaan Hämeestä 'nuori lehtipuu, nuori lehtimetsikkö'. Nämä lienevät jollakin tavalla yhteydessä
muinaisruotsin sanaan lime 'vitsa, raippa'125.
Edellisiä lähellä voi olla myös sana lima. Kuitenkaan ei pystytä sanomaan, mikä
näistä sanoista edustaa varsinaista kantasanaa, mutta niiden merkitys on hyvin lähellä toisiaan tai ainakin ne ovat tyypillisiä samanlaisissa luonnonolosuhteissa, kosteassa, märässä
tai vetisessä ympäristössä.
Limikko-nimestä on tieto Kokemäenjokisuulta ja Liimo- ja Liimikko-nimet ovat
yleisiä Pohjois- ja Laatokan-Karjalassa sekä Pohjois-Satakunnasta Etelä-Pohjanmaalle olevalla vyöhykkeellä perus- ja määriteosana. Limo-nimet ovat levikiltään satakuntalais-varsinaissuomalaisia sekä varsin ahtaasti Hämeessä Päijänteen länsipuolella, mutta niitä on
myös Keski-Suomessa ja yksittäisinä Pohjois-Pohjanmaalla ja Tornionjokilaaksossa.126
Tutkimuksissa on Limo-nimistöä pidetty hämäläislähtöisenä tai hämäläismurteiden alueella
käytettynä nimistönä.127
Liminka-nimistön syntyhistoriaa onkin lähdettävä hakemaan edellisten sanojen ja
nimien yhteydestä. Luultavimmin Liminka-nimistö on kehittynyt hämäläisperäisestä sanasta limo, joka kuvaa 'nuori-ikäistä metsänalkua, risukkoa' tai vastaavaa. Toinen vaihtoehto
on rinnakkainen lemi-sana, jonka hämäläinen vastine lienee limi, jolla voi olla myös yhteys
123 Nielsen , vuosiluvuton, 198–199; SKES II, 286.
124 Yk. NTA; KKP.
125 SKES II, 293; SSA 2, 77.
126 Yk. NTA; KKP.
127 Vahtola 1975, 176–175; Leiviskä 2010, 170.
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nuoreen lehtimetsään, mutta sen vahvin tuntomerkki liittyy suohon tai niittyyn, joka luonteenomaisesti on 'märkä tai vetinen'. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia Limingassa,
kuten monissa muissakin Liminka-nimisissä paikoissa, joihin liittyy korkeamman paikan lisäksi usein suo tai vesistö. Limingassa, kuten muuallakin nimi on saanut nimensä ehkä juuri näiden yhdistelmästä tai nimillä on pyritty kuvaamaan märempää tai kosteampaa paikkaa. Juuri Liminkakin lienee ollut merenkohoamisen seurauksena rannaltaan varsin suoperäinen ja märkä, jossa saattoi myös kasvaa nuorta metsikköä. Tämä oli ehkä tyypillistä Limingan seuduille, jossa erityispiirteenä oli varmasti myös alavarantaisuus poikkeuksena
pohjoisiin ja eteläisiin rantaseutuihin verrattuna.
Liminka-nimi on kiinnitettävä hämäläisen eräkauden aikaiseksi nimeksi. Se olisi silloin samanikäinen myös hämäläisperäisen pohjoisempana olevan Oulu-nimistön kanssa,
jotka on ajoitettu varmimmin viikinkiajalle (n. 800–1050) 128. Joka tapauksessa Liminkanimi Limingan pitäjässä on tunnetuin Liminka-nimi, ja se on alueella vanha nimi, jolla kuvataan alueen erityisyyttä. Limingan nimi hämäläisten nimeämänä kertoo hämäläisten liikkeistä myös Limingassa, joko asukkaina tai ohikulkijoina, jolloin paikka on pitänyt nimetä
pitkällä Pohjanlahden ranta-alueena erotukseksi muista paikoista.

128 Vahtola 1979, 16–17.
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3. Talonnimistö
3.1. Limingan kylän talot
Lähes kaikki Limingan kylän kantatalot perustettiin Liminganjoen varrelle, Alapäästä Ylipäähän. Joesta sivummalle jäivät ainoastaan länsipuolelle Rantakylään rajoittuneet Kankaanmäen talot ja itäpuolelle Ketunmaahan kuuluvat kantatalot. Etäämpänä Temmesjoen
varrella ja tuntumassa oli myös muutamia taloja. Heinijärven ja Kiiskilänkylän kantatalot
syntyivät pitäjän eteläosaan, Limingan järvialueelle, josta oli kirkonkylään yli kymmenen
kilometrin matka. Limingan kylästä kehittyi jo keskiajalla tiivis ja merkittävä talonpoikaiskylä, johon syntyi vielä 1500- ja 1600-luvuilla uutta asutusta, koska kaikki seudut eivät olleet vielä kokonaan asutuksen käytössä.129
Seuraavaksi käsitellään Limingan kylän talot aakkosjärjestyksessä, kuten Rantakylän ja Virkkulan kohdallakin. Nimiartikkeleissa ei ole tehty jakoa alkuperän mukaan, koska
talon- ja henkilönimistöön liittyviä päätelmiä ei voi tehdä aina yksiselitteisesti esimerkiksi
Varsinais-Suomen, Ala- ja Ylä-Satakunnan ja Hämeen välillä. Tärkeimpänä pyrkimyksenä
nimiartikkeleissa on esitellä liminkalaisen talonnimistön moninaisuus, mutta pyrkiä myös
saamaan selville nimen alkuperä sellaisissa nimissä, joissa se on ollut mahdollista. Pelkästään alkuperän mukaan tehty jaottelu kapea-alaisena ja yksiselitteisenä estäisi näkemästä
sellaisia nimistöllisiä ja historiallisia vivahteita, joita koko talonnimistöä esittelevässä kirjossa voidaan ehkä havaita.
Nimiartikkeleissa esitetään nimi ja talo Limingassa, mahdolliset asiakirjanimet, nimen historia ja levikki sekä alkuperä. Ne talot, jotka ovat olleet olemassa vuonna 1548, on ne tulkittu perustetun jo keskiajalla ja näiden kohdalla ei voida tarkkaan määritellä perustamisajankohtaa. Talon alkuvaiheista on mainittu enimmäkseen ensimmäinen talonisäntä, koska
isännät ovat ensimmäinen varma kiinnekohta talon historiassa Limingassa. Jos taloa jakamalla syntyi uusia kantataloja, jotka ovat asutushistoriallisesti merkittäviä, esitellään nämä
vaiheet esitellään nimiartikkelissa. Rantakylän ja Virkkulan talojen kohdalla tiedot ja johtopäätökset tuodaan esille samalla tavalla kuin Limingan kylässäkin.

129 KKP.
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Vertailunimissä on pyritty selvittämään nimitiedot mahdollisimman tarkasti pitäjä-,
kylä- ja henkilön- tai talonnimitasoilla, koska niistä voidaan päätellä tarkemmin tarkasteltavan nimen sijainti pitäjässään sekä todistusvoima. Todistusvoima liittyy siihen, että nimi-
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aineistoissa olevat pitäjien laidoilta peräisin olevat nimiesiintymät voivat olla asutushistoriallisesti nuorempia nimiä kuin Limingassa tai vertailupitäjien vanhoissa kylissä olevat nimet. Varsinkin tutkimuskirjallisuudessa vertailunimiä on käytetty kritiikittömästi pohtimatta nimien historiallista arvoa130. Tässä tilanteessa on juuri tärkeä tietää, missä kylässä vertailunimi on havaittu.
Vertailussa käytettävien vanhojen asiakirjanimien kohdalla onkin pyritty jättämään
pois sellaiset henkilön- ja talonnimet, jotka ovat nuorempia kuin vastaavat liminkalaiset nimet. Vertailunimistön kohdalla on seurattu löydettyjä asiakirjanimiä. Vastaavatko ne kirjoitusasultaan myöhempänä aikana liminkalaista vastinetta, vai ovatko ne todellisuudessa
muun nimen lähellä olevia kirjoitusmuotoja? Esimerkiksi vertailussa on jätetty pois kokemäkeläinen asiakirjanimi nacka, joka osoittautui muissa asiakirjoissa nimeksi Naakka eikä
Nahkaksi.131 Tämä osoittaakin, ettei välttämättä yksittäisellä asiakirjanimellä ole välttämättä
niin suurta vertailukelpoisuutta kuin samasta nimikohteesta löydetyillä useammilla nimillä.
Hypokorismien kohdalla aineistona on käytetty laajemmin, pääasiassa kyseiseen
hypokorismiin perustuvia kantatalojen nimiä, vaikka jotkut voivat olla nuorempia kuin Limingassa. Kuitenkin ne näyttävät myöhäissyntyisempinäkin hypokorismien käytön levikin
tietyillä alueilla, koska ne useimmiten nojautuvat omalla alueellaan keskiaikaiseen nimeämispiirteeseen. Tämänkaltaisella tutkimusmenetelmällä voidaan löytää suomalaisten hypokorismien levikkejä verrattuna toisiin variantteihin sekä niiden vaikutusta talonnimistöön
Limingassa ja muualla Suomessa.
Ala Madz Ala 1626, Madz Ala 1627, Matz Ahla 1651.132 Juho Ollinpoika perusti Limingan Alapäähän Ala- eli Alatalo-nimisen talon vuonna 1603. Talonisäntien yhteydessä
havaittu muuta nimeä. Talonnimi perustuukin luontonimeen Ala, joka kuvaa talon sijaintipaikkaa Liminganjoen Alapäässä Härmän ja Arvolan talojen välissä vastapäätä Kirkonmäkeä.133 Suomalainen Ala-nimistö on länsisuomalaista alkuperää (ks. luontonimet, Ala).
Adam Adam Jönso i Liminge 1546.134 Limingassa Adam-nimi on lyhytaikainen etunimenä, eikä se siirtynyt kenenkään patronyymiksi tai talonnimeksi. Adam-nimi on sikäli
mielenkiintoinen henkilönnimi, koska se on harvinainen Pohjanmaalla ja Västerbottenis-

130 Vrt. esimerkiksi Luukko 1954.
131 Satakunta. Asiakirjanimikokoelma (Ak.) NTA.
132 Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959C: 38v; Manttaaliluettelo 1627. KA 4961: 61; Kymmenysluettelo 1651. KA 9133: 477.
133 Kuorilehto 1990, 126.
134 Sakkoluettelo, talvikäräjät 20.1.1546. KA 4534: 11.
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sa.135 Satakunnassa nimi on ollut myös vähälukuinen, mutta se on ollut käytössä muutamissa pitäjissä Adam 1563 Huittinen, Löysälä; Adam Soynilan 1555, Soinila, Tyrvää, Adam
Soramaldt 1555 Pirkkala, Suorama.136 Adam-nimi ei ole jäänyt talonnimeksi näiden pitäjien
nimistöön, mutta kysymyksessä lienee satakuntalaista alkuperää oleva nimi.
Arvola Thomas Arffdzson Arfoila 1648, Thomas Arfwidhssån Arfwåila 1654. Arvolan talolla oli niittyalue Arvolannenä Tupoksen Selkämaassa.137 1500-luvulla Limingan
vauraimpiin taloihin kuulunut Arvolan talo lukeutui Liminganjoen länsipuolella oleviin
keskijuoksun taloihin ja sen vastapäätä itäpuolella oli Limingan kirkkoherranpappila. 138
Talo sijaitsi hyvin leveällä Liminganjoen rannasta lähtevällä maakaistaleella, ja sen naapureina ovat yläjuoksulla Prokko ja alapuolella Härmälä. 139 Talon pitkäaikaisena isäntänä oli
ainakin vuodesta 1548 lähtien Tapani Laurinpoika, jonka jälkeen vuonna 1582 tuli isännäksi hänen poikansa Arvo Tapaninpoika. 140 Ilmeisesti Arvo-etunimi oli joko hänen äitinsä
peruja tai muualta omaksuttu, koska aikaisempina vuosikymmeninä Arvo-nimeä ei tunneta
Liminkaa koskevista asiakirjalähteistä.
Arvo Tapaninpojan poika siirsi Arvo-nimen myös Liminganjoen Alapäähän, jonka
joenvarsimaita ryhdyttiin asuttamaan 1500-luvun jälkipuolella. Tämän Arvonollin talon
perusti Olli Arvonpoika heti 25-vuotisen sodan jälkeen maankohoamisen seurauksena syntyneelle ranta-alueelle lähelle kirkkoa. Tämä talo ei kuitenkaan ollut ainoa Tapani Laurinpojan jälkeläisten perustama uusi talo, koska hänen toinen poikansa Juho Tapaninpoika perusti toisen Arvolan eli Arvonollin alapuolelle Liminganjoen varteen. Hänet mainitaan talonisäntänä ensimmäisen kerran vuonna 1574. Kyseistä taloa ryhdyttiin kutsumaan myös
Arvolaksi, koska taloa isännöi perustamisen jälkeen järjestyksessään toisena isäntänä vuodesta 1598 alkaen ollut Arvo Juhonpoika. Tästä Arvolasta käytetään toisena nimenä nimeä
Rapakko (ks. Rapakko). Arvola eli Rapakko saattoi sijaita alun pitäen myös alkuperäisen,
ylempänä olevan Arvolan kanssa samassa maantieteellisessä paikassa ennen siirtymistään
Alapäähän.141

135 Audén 1980, 229–238.
136 Suvanto 2001, 77, 515, 1227. Kylässä myös talonnimet Kauppila ja Puntala, jotka esiintyvät Limingassa.
137 Henkikirja 1648. KA 9126: 264; Maakirja 1654. KA 9138: 67; Limingan keräys. Pk. NTA.
138 Luukko 1954, 472–473.
139 Kristofer Mörtin kartta Limingan pitäjästä vuodelta 1707. Liminka F18 1/11. KA.
140 Kuorilehto 1990, 109.
141 Kuorilehto 1990, 109–112.
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Nimeen Arvola sisältyy henkilönnimi Arvo. Se on hypokorismi miehen etunimestä
Arfued. Patronyyminimenä Arvid on ollut tunnettu ainakin vuonna 1548 Pohjanmaalla Ke-
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min, Pietarsaaren ja Mustasaaren pitäjissä sekä Västerbottenin Lövångerin ja Bygdeån pitäjissä.142 Eteläisessä Suomessa sitä on käytetty Hämeen pitäjissä: Asikkala Lehijärvi, Loppi, Mäskälä, Porras, Saarioinen, Sysmä, Sääksmäki, Tuulos, Uusikylä, Villähde ja Satakunnasta: Eurajoki, Kangasala, Ulvila.143 Lisäksi se on ollut keskiajalta lähtien tunnettu Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Nimi on alun pitäen skandinaavinen lyhentymä Arvid-nimestä (<Arnvidher).144 Alkuperäinen Arvolan-suku ehkä ollut länsisuomalaista alkuperää,
kuten Alapään Arvolan sivunimi Rapakko viittaa. Useiden Limingan Arvo-isäntien nimet
viitannevat yhteyksistä satakuntalais-hämäläiseen nimeämisperinteeseen, vaikka taustalla
onkin skandinaavisperäinen nimi.
Bisi Olaff Bijsi 1445, Oluff bijss i Liming 1544, Oluff bissi 1548, swen bissi 1551,
Oluff bijssi i Liming 1551, Thomas Pisilä 1673.145 Bisin talon perustaminen lähelle kirkkoa
ja tärkeää jokisuuta ajoittaa sen iän lähelle keskiajan loppua 1400-luvulle. Merenrannan ja
kulkureitin läheisyys mahdollistivat keskeisen talonpaikan.
Etunimien perusteella Bisin talon isäntä kuului ehkä vuoden 1445 lautamiesten
joukkoon Iin käräjillä ja on näin niitä harvoja keskiaikaisia liminkalaisia isäntiä, jotka tiedetään nimeltä. Tämän tiedon mukaan, jos Olli Bisi on ollut kyseisen Bisin talon isäntä,
niin on talon täytynyt syntyä jo 1400-luvun alkupuolella. Olli Bisin talon sijainti voi olla
myös myöhempää perua, ja varsinainen aikaisempi Bisi on saattanut olla Suni Bisin talo
ylempänä Liminganjoen varrella. Tällöin Bisin suku on voinut vaikuttaa vielä aikaisemmin
Limingassa. Suvussa oli useita lautamiehiä, ja se oli yksi arvostetuimmista suvuista Limingassa. Taustalla voi olla esimerkiksi suvun alkuperän vierasperäisyys tai kaupankäynti, jota
Bisit harjoittivat. Bisi-nimi muuttui Limingassa osittain myös muotoon Pisilä. Limingassa
talonnimi pohjautuu henkilönnimeen Bisi.146

142 Audén 1980, 235, 238.
143 Häme, Ak. ja Satakunta, NTA.
144 Mikkonen & Paikkala 1988, 36; Leiviskä 2010, 56.
145 Olof Svärdin tuomiokirjeet 14/21.7.1445 Iijoella, FMU III nrot 2626–2627, 364–365; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 1544, päiväämätön,
käräjäkierron mukaan heinäkuussa. KA 4532: 25v.; Vuotuinen vero 1548. KA 4534E: 8v.; Nokkavero 1551. KA 4543: 6v.;
Aputraani 1551. KA 4543: 53v.; Maakirja 1673. KA 9159: 403.
146 Kuorilehto 1990, 6.

62

Bisi-nimiä on löydettävissä lähialueilta Salon pitäjän Pyhäjoen Yppärinkylästä, jonka nimistössä on yhtäläisyyksiä Limingan talonnimien kanssa. Kylän viidellä talolla on
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sama nimi kuin liminkalaisissa taloissa, joista yksi on Pisilä 147. Lisäksi Kokkolan pitäjän
Lohtajan Viirteen kylässä oli ainakin jo 1500-luvulla Bisi-niminen talo Jöns Bijsi 1565.148
Näiden lisäksi nimeä Bisi on ollut käytössä Satakunnassa mart nilss bijsse, stad 1562; bijssi 1558 Kokemäki, Ylistaro.149 Karjalan Kannaksen Viipurin pitäjässä mainitaan myös Bisejä Eskill Pissila 1543 Viipurin pitäjä; Eskill pöttzelä 1544 Viipurin pitäjä; eskell Piissela,
piisii pouall, pisua matti 1545 Viipurin pitäjä, Juustila.150
Bisi-nimi voi olla alkuaan etunimi, josta se on muuttunut myös talonnimeksi. Tähän
viittaisi inkoolaisen lautamiehellä käytössä ollut etunimi Bisi Bisi Pilt 1409. Muut havaitut
Bisi-nimet Suomessa ovat nuorempia kuin Limingassa. Näiden lisäksi Bisi-nimillä voi olla
yhtymäkohta Tyrvään Kallilassa olevaan Pisu-nimeen lauri pisw 1484. Nimen germaaniseen taustaan viittaisivat esimerkiksi balttilaiset nimiesiintymät Lifardus Bizo 1329 Riika;
Peter Bisse 1504 Tallinna. Nämä nimet pohjautuvat ilmeisimmin Bis-henkilönnimipesyeeseen, johon kuuluvat myös muinaissaksalaiset- ja skandinaaviset miesten etunimet Bisa,
Bisi ja Biso.151
Limingan Bisit saattoivat olla asutushistoriallisessa yhteydessä nykyisen KeskiPohjanmaan Bisi-nimisiin taloihin, mutta todennäköisimpänä lähtöpaikkana on pidettävä
Satakuntaa kuin Karjalan Kannasta tai balttilaista lähtöaluetta.
Bronckar(l)/Pronkka Hnc bronckar(l) i Liming 1543, Hnc pronck 1546, Hen
pronck 1546, olf pronck i Liminge 1546, Hendrich pronckala 1581.152 Bronckar eli Pronkka
eli myöhempi Jussila kuului keskijuoksun alapuolella oleviin taloihin. Se oli luultavasti samaa taloa vieresen Sunilan kanssa ennen vuotta 1548.153
Limingan Pronkan kaltaisia nimiä oli Varsinais-Suomessa Prunckala 1556, kylännimi Lieto (Aura); Brungila 1540 Marttila, Alastaro; Prungila 1564 Marttila, Ylistaro ja
Satakunnassa Eskel runcka Tordh ibm (runcka) 1546 Karkku, Tyrisevä; hen runcka 1568

147 Matinolli & Ranta 1969, 589–591. Neljä muuta taloa ovat Impola, Nissilä, Suni ja Kestilä.
148 Kymmenysluettelo 1564 (1565), Kokkolan pitäjä. KA 4670: 21.
149 Satakunta, Ak. NTA. KA 2140: 20, v. 1563; Satakunta, Ak. NTA. KA 2052: 4v., v. 1558. Tästä lähtien asiakirjanimikokoelmaan
viitattaessa merkitään viitteen loppuun asiakirjan nide, folio ja vuosiluku.
150 Viipurin läänin maakirja 1543. KA 5000: 100.; Viipurin läänin maakirja 1544. KA 5002: 167v.; Viipurin ja Porvoon läänien
savuluettelo 1545. KA 5006: 47.
151 Mikkonen & Paikkala 1988, 668.
152 Sakkoluettelo, kesäkäräjät 7.7.1543. KA 4531: 22.; Sakkoluettelo, talvikäräjät 20.1.1546. KA 4534: 10v.; Sakkoluettelo, talvikäräjät
20.1.1546. KA 4534: 11; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 5.7.1546. KA 4534: 28; Kymmenysluettelo 1581. KA 4762: 78.
153 Kuorilehto 1990, 11–12.
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Hämeenkyrö, Luhalahti; Jacob runcka 1570 Vesilahti, Huchtis.154 Satakunnassa useissa pitäjissä ollut Runkka-nimi on ollut myös käytössä Varsinais-Suomen Pöytyällä.
Bronckar tai Pronkkala sekä nimiä lähellä olevat nimivariaatiot ovat ehkä muodostuneet alasaksalaisesta nimestä Brungardt tai Brunckhardt, jolla on myös pohjoinen vastine
Kemin pitäjässä, kuten Pronkunranta.155 Jos ajatellaan satakuntalaista nimilevikkiä, ei ole
mahdotonta, että myöhemmän liminkalaisen talon lähijuuret olisivat Satakunnassa, jonka
taustalla on ollut alasaksalainen nimi. Talon myöhempi nimi Jussila perustunee ehkä talon
pitkäaikaisen isännän Juho eli Jussi Heikinpojan etunimeen. Hän oli isäntänä talossa ainakin vuodesta 1548 lähtien.156
Foudila Gabriell Isackssån fougdila 1654, Dns: Gabriel Isacj fåugdila 1657.157 Liminganjoen keskijuoksun ylemmän osan Foudila voi olla vanhempi talo kuin mitä sen ensimmäisen isännän, vouti Niku Ollinpojan ensimmäinen isännyysvuosi 1576 voisi todentaa. Talo perustettiin varsin leveälle tontille ja sen läheisyydessä on ollut Liminganjoen
yksi merkittävimmistä vedenottopaikoista. 158 Foudilaa vastapäätä, joen toisella puolella, oli
yksi kylän tiiveimmistä asutusketjuista. Tämä keskeinen paikka viittaa myös siihen, ettei
tilaa voitu asuttaa kovinkaan myöhään, vaan asutuksen on täytynyt asettautua paikalle jo
keskiajalla talon leveän tontinmuodon vuoksi. Talon sijainti kartografisten korkeuskäyrien
korkeimmilla kohdilla puoltaa talon vanhempaa ikää.159

Foudilassa asui useampia perät-

täisiä Pohjanmaan vouteja, josta syntyi talolle vakiintunut nimi Foudila. Limingassa Foudila perustuu ruotsinkieliseen lainasanaan fogde 'vouti'.160 Samalla tavalla nimettyjä Foudila-nimisiä taloja on muun muassa Varsinais-Suomen Sauvossa ja Perniössä.161 Nimeämistapa on ollut käytössä myös Satakunnassa Lasse foudi 1557 Pirkkala ja muualla Suomessa,
jonka perusteella on syntynyt henkilönimi Voutila(inen)162. Limingan Foudilan nimeämisessä on ollut vahva länsisuomalainen piirre.

154 Nybyn kartanon voutikunnan kirkollisten verojen tilikirja 1556, Liedon pitäjä. KA 634: 11; Turun linnaläänin maakirja 1540,
Marttilan pitäjä KA 485: 154; Varsinais-Suomi, Ak. NTA. KA 1011: 44v.; Maakirja 1546, Karkun pitäjä. KA 1927: 28v.; YläSatakunnan kirkollisten verojen tilikirja, Kyrön pitäjä. KA 2212: 9v.; Ylä-Satakunnan maakirja 1570. KA 2234: 59.
155 Vahtola 1980, 420; Ojansuu 1920, 192.
156 Kuorilehto 1990, 12.
157 Maakirja 1654. KA 9138: 67; Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit, folionumeroton.
158 Kuorilehto 1990, 52; Salmi, Nurmi & Kuorilehto 2012, 6 ja karttaliite 3.
159 Geometrisk Charta Tredje Delen öfver limmingo By uti Limmingo Sochn, afmätt af undertecknad Commissions Landtmätare. M.
Fillmer. Niitty- ja peltojako ennen vuotta 1781. Vuosiluvuton. Liminka. Säilytysyksikkö 4–II–4 D. Maanmittauslaitos.
160 Kuorilehto 1990, 52; Nissilä 1975, 227; Rapola 1966, 90.
161 Varsinais-Suomi, Ak. NTA.
162 Nissilä 1962, 129; Nissilä 1975, 227.
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Haara Nils Haara 1649, Nells Haara 1651, Nilss Simånssån haarala 1654.163 Limingan Haaran talo sijaitsi Temmes-, Tyrnävän- ja Ängeslevänjokien risteyskohdassa, josta muodostui luonteva talonnimi kuvaamaan talon sijaintia. Talon ensimmäisenä isäntänä
oli Niku Simonpoika vuodesta 1649 lähtien, eikä Haaran talonisännille ole asiakirjoissa
mainittu muuta rinnakkaista nimeä.164
Haara-nimet ovat yleisiä koko Suomessa, ja ne kuvaavat paikan luonnetta. Nimellä
on kuvattu esimerkiksi kahden joen tai kahden muun maastonmuodon välistä haarautumaa
toisistaan.165
Heikola Sijmon Henderson Heikola 1648, Simon Heickåla 1649.166 Liminganjoen
keskiosan länsipuolen tiheään asutusryppääseen kuulunut Heikola oli aikasemmin nimeltään Tuori, mutta tämän Tuori-nimen antajasta ei ole tietoa 1500-luvun lähteissä. Luultavasti talossa oli Tuori-niminen isäntä jo keskiajalla. Vanhin tunnettu isäntätieto talosta on
Heikki Erkinpojasta, joka oli isäntänä ainakin vuodesta 1548 lähtien. Hänen mukaansa ryhdyttiin nimeämään myös taloa Heikolaksi.167
Heikola-nimi tunnetaan useista Pohjanmaan pohjoisista pitäjistä.168 Samankaltainen
nimenantotapa on ollut käytössä lähinnä Varsinais-Suomessa, esimerkkinä kylännimi Heijkola 1540 Masku; kylännimi Heijkola 1540 Marttila, Ylistaro; talonnimi Heickoiis (Iso
Heikoinen, Heikola) 1567 Paimio; kylännimi Heijkola 1540 Vehmaa169. Heiko- tai Heikolanimisiä vanhoja talonnimiä tunnetaan esimerkiksi Kalannista, Laitilasta, Merimaskusta
Pyhärannalta ja Vehmaalta. Heiko(la)-nimiset kantatalot sekä muut nimet sijoittuvatkin
pääasiassa Satakunnan eteläisistä osista Varsinais-Suomen pitäjiin. Heikola-nimeen sisältyy henkilönnimi Heiko, joka on Heinrich-nimen yksi monista hypokorismeista. Heiko-nimiä on pidetty mahdollisesti germaanislähtöisinä, jolloin ne olisivat syntyneet mahdollisesti nimimuotojen Heico, Heigo, Heiche ja Heike pohjalta. Varsinaissuomalaisessa kielenkäytössä nimen geminaatta kk on lyhentynyt k:si, kun sen jäljessä on ollut i-loppuinen diftongi (Heikko > Heiko). Vrt. Jaakko > Jaako. Heiko-muodon lisäksi Suomesta tunnetaan
geminaatan sisältävä Heikko-nimimuoto, joka on Heikkola-talonnimenä enimmäkseen Etelä-Pohjanmaalla. Heikkonen-nimet ovat itäisiä, joita oli 1500-luvulla esimerkiksi Karjalan
163 Kymmenysluettelo 1649 KA 9129; Kymmenysluettelo 1651. KA 9133: 477; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
164 Kuorilehto 1990, 130.
165 Yk. NTA.
166 Henkikirja 1648. KA 9126: 264; Kymmenysluettelo 1649. KA 9129
167 Kuorilehto 1990, 105.
168 Mikkonen & Paikkala 1983, 88–89.
169 Suomen Asutuksen Yleisluettelo (SAY), Varsinais-Suomi, Maskun pitäjä 1540–1559, 17; Turun linnaläänin maakirja 1540,
Marttilan pitäjä. KA 485: 153; Varsinais-Suomi, Ak. NTA. KA 1080: 30v.; SAY, Vehmaa, 1540–1559, 104.
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Viipurin pitäjässä ja Muolaassa.170 Vaikka Limingan Heikola on saanut nimensä vasta Limingassa, niin perustuu se varsinaissuomalais-alasatakuntalaisen nimeämistapaan. Vrt.
Heinu ja Heiskari.

170 Mikkonen & Paikkala 1983, 88–89, 314–315; Vahtola 1984, 268.
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Heinu, Jöns Heiffwa 1548, Morthn Heinu 1549, Oluff Heino 1552.171 Olli Heikinpoika Heinun talo sijaitsi kenties Ylipäässä, koska se liitettiin 1500-luvun lopulla Gabriel
Tuomaanpojan Kestilän taloon.172 Lisäksi Limingasta tunnetaan Tupoksesta Heinu-niminen
Hirvelän niitty173. Lähimpänä Limingan Heinua on Lumijoen Hirvasniemen Heinu, joka
lienee ollut Limingan Heinun tavoin keskiaikainen talo.174 Heinu mainitaan asiakirjaniminä
varsinkin Satakunnassa ja Hämeessä Jons Heinu 1540 Kokemäki, Ylistaro; Hen Heijnu
1551 Kokemäki; heinos wthmarch 1552 Loppi; Arffued mattzsson heijnus 1559 Saarioinen,
kylännimi Heijnola 1539 Asikkala, Urajärven neljänneskunta, Hämeessä Heinu oli myös
neljänneskunnan ja kylännimenä Heinus Fierdung, Heinus, 1539 Kalvola pitäjä.175
Limingan talonnimi Heinu perustuu henkilönnimeen Heinu, joka on Heinrich-nimen hypokorismi, mutta Heinu nimenä lienee muunnos Satakunnassa, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa yleisemmästä henkilönnimestä Heino.176 Jos Heinua verrataan muuhun nimenkäyttöön, on Heinua on pidettävä lähinnä alasatakuntalaisena, koska talo edustaa ehkä
nuorempaa liminkalaista asutuskerrostumaa Liminganjoen Ylipäässä, mutta myös hämäläinenkin alkuperä on mahdollinen. Vrt. Heiko ja Heiskari.
Heiskari Hendrech Erechzson Heiskari 1648 , Hindrich Erichssån heiskari 1654.177
Limingan Heiskarin aikaisemmat nimet ovat Jukkainen ja Iito tai Iitto. Ks. Jukkainen ja
Iitto. Keskiaikainen Heiskari kuului osaksi tiiveintä asutusketjua joen keskijuoksun länsipuolella, mutta talon sijainti muuttui myöhemmin etäämmäksi joesta vanhan rantatien varrelle178. Heiskari nimenä on paikallissyntyinen ja se on muodostunut talonisännän Heikki
Pietinpojan etunimen mukaan. Hän isännöi taloansa vuodesta 1566 lähtien yli kolmenkymmenen vuoden ajan.179
Heiskari-nimi sisältää henkilönnimen Heiska, joka kuuluu Henrik-nimen hypokorismina liminkalaiseen -ri-johdokseen päättyviin talonnimiin. Vrt Eskuri, Kauppuri, Matturi. Heiskari tunnetaan Limingan lisäksi vanhana talonnimenä Pohjois-Suomesta ainoastaan
171 Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 9; Nokkavero 1549. KA 4536: 9; Nokkavero 1552. KA 4545: 6.
172 Maakirja 1585. KA 4773: 9.
173 Geometrisk Charta Beskrifning öfver Limmingo Bys Ägor uti Limmingo Sochn j Uhleåborgs Norra Fogderie och Österbottns
Höfdingedömme. Isonjaon niitty- ja peltojaon karttaselitys ja pöytäkirja vuodelta 1761–1762. Uudistusarkisto, Liminka F18c 11/15.
MHA. KA. Tämän jälkeen Kansallisarkiston uudistusarkistoon viitataan lyhenteellä (Uud.)
174 Kuorilehto 1994, 622
175 SAY, Kokemäki 1540–1559, 38; Sakkoluettelo, Kokemäen pitäjän kesäkäräjät 3.8.1551. KA 1941: 30.; Häme, Ak. NTA. KA 3744:
38v.; Mustialan kartanon voutikunnan maakirja ja tilikirja 1559, sakkoluettelo, Saarioisten pitäjän kesäkäräjät 10.6.1559. KA 3874:
68v.; Häme, Ak. NTA. KA 3668: 43; Hämeen voutikuntien maakirja 1539, Kalvolan pitäjä. KA 3668: 90.
176 Mikkonen & Paikkala 1988, 316–317.
177 Henkikirja 1648. KA 9126: 264; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
178 Salmi et. al. 2012, 5–6.
179 Kuorilehto 1990, 90.
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Rovaniemeltä. Muut tunnetut pohjoisen Suomen Heiskari-nimet ovat myöhäisempiä kuin
Limingan Heiskari-nimi.180
Heiska-alkuisia nimiä esiintyy lähinnä Satakunnassa, mutta myös nimi Heikkuri on
lähellä Heiskarin nimeämistapaa, kuten heickuri 1558 Karkku, Sarkola. Satakunnan Heiska-muunnokset ovat olleet käytössä sekä Ylä- ja Ala-Satakunnnassa Heijska 1544 Hämeenkyrö, Järvenkylä; Nils Heiskalan 1557 Hämeenkyrö, Mahnala; Niels heijskalan 1565
Hämeenkyrö, Viljakkala; Nils Heijska 1544 Hämeenkyrö, Järvenkylä; Benct heijskalan
1552 Eura181. Hämeen Lammilla ja Tuuloksessa samana vuonna mainitut asiakirjamaininat
Heiska-nimistä Olle Heiska 1487 Lammi, Olle Heiskan 1487 Tuulos voidaan identifioida
ehkä samaksi henkilöksi182.
Limingan Heiskarin nimeämistapaa on pidettävä lähinnä satakuntalais-hämäläisenä
nimeämistapana, jonka mukaan muodostui talonnimi Heiskari. Hämäläistä nimeämistapaa
korostaisi savolaisten Heiskanen-nimien runsaus, joilla lienee yhteys hämäläiseen nimämistapaan. Jos Iitto-nimen nimihistoriaa verrataan Heiskari-nimeen, voidaan todeta nimien
yhteenkuuluvuus samaan nimeämiskulttuuriin.183 Vrt. Heiko ja Heinu.
Hilli eric Hilli 1557, Ech Hilli 1562.184 Hillin, myöhempi Poutian eli Poutalan keskiaikainen talo sijaitsi Liminganjoen keskijuoksun itäpuolella, Piiparin ja Foudilan välissä.
Varhaisin tunnettu talonisäntä oli Erkki Tuorinpoika185 Hilli, joka isännöi taloa vuoteen
1551 asti, mutta tämän jälkeen hän perusti uudistilan Ängeslevälle.
Talonnimi Hilli perustuu etunimenä käytettyyn henkilönnimeen Hilli. Erkki Tuorinpoika Hillin isännimi Tuori viittaa Tuori-etunimien kohtuullisen laajaan levintään pitäjässä, koska nimi esiintyy useassa eri talossa talonnimenä ja isännän etunimenä tai patronyyminä. Nimien levinneisyyden taustalla voi olla myös sukulaisuus, jossa nimi annettiin jälkipolville ja nimeä käytettiin tämän jälkeen useassa talossa. Täytyy huomata, että muilla
Tuori-nimeen liittyvillä taloilla ei varsinaista lisänimeä mainita, vaan Hilli on ainoa, jolla
tämä henkilönnimi rinnakkaisnimenä esiintyy.186
180 Pohjanmaa, Ak. NTA.
181 Satakunta, Ak. NTA. KA 2064: 13v., v. 1558; Satakunta, Ak. NTA. KA 1925: 29, v. 1544; SAY, Hämeenkyrö 1540–1559, 13.
Heiskalan rinnakkaisnimenä on Sutela. Nils–isäntä merkitään asiakirjoihin nimillä Nils Heiskalan ja Nils Susi; Satakunta, Ak. NTA.
KA 2223: 29, v. 1569; SAY, Hämeenkyrö 1540–1559, 58. Tilan rinnakkaisnimenä Hollo; Satakunta, Ak. NTA. KA 216a: 173, v.
1552.
182 Mikkonen & Paikkala 1988, 317.
183 Kuorilehto 1990, 90.
184 Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 7; Kymmenysluettelo 1562. KA 4646: 49v.
185 Ks. Tuori ja Tuorila-nimet.
186 Kuorilehto 1990, 51.
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Hilli ei jäänyt talonnimenä elämään Liminkaan, mutta laajaa ja korkeahkoa kangasselännettä Lapinkankaan eteläpuolella kutsutaan edelleen Hillinseläksi. Se on ollut Hillin
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talon nautinta-aluetta, joka on antanut nimen merkittävälle kohoumalle. Jos tarkastellaan
kangasselänteen sijaintia ja merkittävyyttä nautinta-alueena, voidaan havainnoida, että Hillinselän nimeämisen on täytynyt tapahtua verraten varhain.187 Tyrnävän Ängeslevän Hillinsuo on saattanut olla jo Limingassa sijainneen Hillin talon nautinta-alue, mutta viimeistään
se on nimetty Hillin muutettua uudistilalliseksi Ängeslevälle. Hillinsuo nautintapaikkana
kuvaa myös liminkalaisten talojen omistuksia Ängeslevän ja Tyrnävän alueella, johon
emäkylä Limingasta siirryttiin ja perustettiin uudistiloja näiden kahden kylän syntyvaiheessa.188
Hilli-nimeä ilmenee Limingan ohella useissa pitäjissä. Kokkolan pitäjän Lohtajan
Ala-Kannuksen kylästä tavoitetaan talonnimi Hilli, jonka mukaan muodostui myöhempi
kylännimi Hillilä Hans Hilli 1565, Kokkola (Lohtaja), Ala-Kannus189. Hilli-niminen talo
tiedetään myös Lohtajan Parkhaudan kylästä.190 Satakunnnan Hilli-nimet sekä niitä lähellä
olevat nimimuodot painottuvat Ylä-Satakuntaan Hijlli 1558 Pirkkala, Hillilä; Madz
hijlli1560 Karkku, Sarkola; hijlli 1566 Karkku, Nohkua; Jöns hijlli 1571 Kangasala, Epala;
Erich hijllinen 1566 Pirkkala; hijllu 1552 Hämeenkyrö, Heinijärvi.191 Viimeksi mainittu hämeenkyröläinen nimi hijllu tarkoittaa talonnimeä Hillu, mutta sillä voi olla yhteys myös
Hilli-nimeen.192 Osa vanhoista yläsatakuntalaisista nimistä liittyy mahdollisesti Hylli-nimiin, joilla ei välttämättä ole yhteyttä Hilli-nimiin. Hämeessä Hillilä-niminen kylä sijoittuu
Päijänteen eteläpuolelle Asikkalaan, hillilä 1539 Asikkala, Asikkalan neljänneskunta193.
Henkilönnimi Hilli perustuu germaaniseen Hild- ja Hilde-alkuisiin miesten nimiin,
joiden lyhentymiä ovat esimerkiksi Hill, Hille ja Hillo sekä mahdollisesti Hilli194. Levikkinsä perusteella Hilliä on pidettävä yläsatakuntalais-hämäläisenä nimenä.

187 Limingan keräys. Pk. NTA.
188 Limingan kesäkäräjät 16.–18.7.1663, fol. 291v.
189 Kymmenysluettelo 1564 (1565), Kokkolan pitäjä. KA 4670: 21v.
190 Luukko 1957, 49.
191 Satakunta, Ak. NTA. KA 2058: 23, v. 1558; KA 2112: 12v., v. 1560; KA 2190: 66v., 1566; KA 2247: 116v., v. 1571; KA 2191: 13,
v. 1566. Messukylässä Hyllilä ei Hillilä; KA 1952: 28, v. 1552.
192 SAY, Hämeenkyrö, 1540–1559, 23.
193 Häme, Ak. NTA. KA 3668: 40.
194 Mikkola & Paikkala 1988, 325.
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Hirvi (Hirvelä) Madz hirffwi 1636, Madz hirffwi 1641, Madz Hirfwi 1652195. Hirven eli myöhemmän Hirvelän perustaminen liittyy Limiganjoen Alapään asuttamisvaiheeseen. 1500-luvun lopulla kirkon kohdalla, jokisuun lähettyville tuli mahdollisuus maankohoamisen seurauksena perustaa uusia taloja, joista yksi oli Hirven talo. Talon ensimmäinen
isäntä Pieti Heikinpoika mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1569, mutta Hirvi-nimi ilmestyy talon yhteyteen vasta myöhemmin.196
Lähimpänä sijaitseva Tyrnävän Hirvi, myöhempi Hirvelä lienee syntynyt liminkalaisen Hirvelän talosta suuntautuneen uudisasutuksen vaikutuksesta. Nimi perustunee henkilönnimeen Hirvi. Hirven perustajasuvun lähtöpaikka voi olla Hailuodon Hirvi, jonka
isäntänä mainitaan vuonna 1548 Heikki Hirvi hnc hirffui 1548.197
Limingan Hirvi on voinut syntyä myös paikallissyntyisenä talonnimenä, jolloin nimen perustana on sana hirvi 'alces alces'. Nämä erilaiset Hirvi-nimet ovat yleisiä Oulujoki–
Oulujärvi -linjan eteläpuolella, mutta harvinaisempia tämän alueen pohjoispuolella. Levinneisyys viitannee hirvieläinkannan vähäisyyteen esimerkiksi Lapissa, joten hirvet antoivat
vähemmän perusteita jonkin paikan nimeämiselle. Määrältään harvalukuiset Hirvi-talonnimet sijoittuvat Pohjanmaalle. Samanlaisia nimiä on yksittäisinä myös Satakunnassa, Uudellamaalla ja Kymenlaakson, Hämeen ja Etelä-Savon yhtymäkohdassa. Sen sijaan Hirvelä-talonnimet ovat yleisempiä ja niiden levikki noudattelee Kokkola–Lappeenranta -linjan
lounaispuolta.198
Tutkittaessa Hirvi- ja Hirvelä-nimisten talonnimien nimeämistapaa ja sijoittumista
Suomessa on Limingan Hirveä ja myöhempää Hirvelää on pidettävä läntisen nimeämisperinteen mukaisena nimenä. On myös mahdollista, että hailuotolaisen Hirvi-nimenkin juuret
ovat itäisen Suomenlahden rannikolla alueella olevan voimakkaan nimilevikin perusteella.
Tätä tukisi Hailuodon muun nimistön länsikarjalainen vaikutus. Hirvi- ja Hirvelä-nimiä ei
voida pitää karjalaisina niminä, koska niitä on vähäisessä määrin muualla Karjalassa, vaan
enemmänkin läntisenä vaikutuksena Karjalassa.199
Holst Jonss Holsth 1585200. Holst-nimi Limingassa saattoi olla keskiaikaista perua,
jota käytettiin rinnakkain Virkkusen-nimen kanssa. Talonnimi muuttui myöhemmin Vuoti195 Karjaluettelo 1636. KA 9101: 217; Henki- ja karjaluettelo 1641. KA 9110: 54; Kymmenysluettelo 1652. KA 9135: 324.
196 Kuorilehto 1990, 1.
197 Vahtola 1991, 109.
198 Yk. NTA; KKP
199 Kepsu 1981, 27–28; Vahtola 1988, 123–124, 136
200 Vuotuinen vero 1585. KA 4773: 146.
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laksi. Tämä talo sijaitsi Limiganjoen keskijuoksun länsipuolella tiiveimmässä asutusketjussa. Vastapäätä, joen toisella puolella olivat Hillin eli Poutalan ja Foudilan talot.
Holst-nimeä tarkoittava vanha asiakirjanimi Holsten esiintyy muodossa Henrik
Holsten 1490, ja on yksi harvoista Limingan pitäjän talollisten nimistä, joita voidaan löytää
keskiaikaisista asiakirjoista.201 Varmuudella ei tiedetä, mistä kylästä Henrik oli kotoisin,
koska Holst-nimisiä taloja oli lisäksi ainakin Oulunsuussa Thomas holst 1544 ja Oulunsalossa michell holst 1550.202

Pohjanmaalla Holst-niminen talo oli myös Lohtajan Kannus-

kylässä, jossa sijaitsi niin ikään Hillin talo, kuten Limingassakin 203. Varsinais-Suomesta,
Satakunnasta ja Hämeestä on löydettävissä useita Holst eli Holsti-nimiä: kylännimi Holstböle 1564 Sauvo; Henr Holsth 1568 Vehmaa, Himoinen; Hanss Holst 1556 Korppoo, Galteby; nils holst 1556 Rauman pitäjä, Laijoby; Tomass Holst 1559 Rauma pitäjä, Rauma;
And(er)s Holsth 1558 Ulvila, Ravaldsby; Erik Holst 1558 Loimijoki, Kallio; Paulus Holst
1561 Vesilahti; Jacob holst 1562 Renko.204 Holst-nimen taustalla on saksalainen henkilönnimi Holstein, mutta esimerkiksi liminkalainen Holst saattoi olla yhteydessä oman maakunnan Holst-nimiin tai läntisen Suomen Holsteihin. Holst-nimeä on pidettävä erityisesti
länsirannikon nimistöön kuuluvana. Ks. Virkkunen ja Vuotila.
Hyry(inen) Jöns hyrw 1558 Virkkula.205 Limingassa Hyry-nimisiä taloja oli useita.
Keskiajalta peräisin oleva Virkkulan Hyry oli Limingan Hyryistä vanhin, mutta Juho Ollinpojan isännöimä talo hävisi talonnimenä kylästä jo vuonna 1573, jolloin talo autioitui 206.
Virkkulan merenrantaan jäi tästä talosta käyttöön satama-alue nimeltään Hyry (Hyrynranta), jota kutsutaan myös nimellä Hamina. Ks. Hamina.207 Toinen Hyryn taloista mainitaan
asiakirjalähteissä vuonna 1562, jolloin Erkki Hyry ny Erich Hyryinen 1562 perusti uudistilansa Ala-Temmekselle Temmeksen kylään.208

201 Kemin, Iin ja Limingan pitäjien talonpoikien valituskirje 1490, FMU V, 4286, 260.
202 Vahtola 1991, 103.
203 Luukko 1957, 33.
204 Varsinais-Suomi, Ak. NTA. KA 1014: 51v.; KA 1115: 2v.; Korppoon ym. pitäjien voutikunnan kirkollisten verojen tilikirja 1557,
Korppoon pitäjä. KA 653: 3v.; Pohjois-Suomen erikoismaakirja 1556, Rauman pitäjä. KA 621: 130v.; Rauman pitäjän voutikunnan
kirkollisten verojen tilikirja 1559, Rauman pitäjä. KA 817: 33; Ulvilan kartanon voutikunnan maakirja 1558, Ulvilan pitäjä. KA
2044: 14; SAY, Loimijoki 1540–1559, 36. Erik Ollinpoika Holstia nimitetään aikaisemmin muun muassa nimellä Erik Hidass;
Liuksialan kartanon tilikirja 1561, Vesilahden pitäjä. KA 2126:5. Paulus Holst mainitaan rälssimiehenä; Häme, Ak., NTA. KA
3940: 33v.
205 Nokkaveroluettelo 1558.KA 4599: 13.
206 Vuotuinen vero 1573. KA 4736: 82.
207 Limingan keräys. Pk. NTA.
208 Vuotuinen vero 1562. KA 4645: 229v.
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Kolmas Hyryn talo Mattz hyry 1608, Madz Hyry 1622, Matz Hyry 1624 perustettiin
Heinijärvelle.209 Talo sijaitsi Limingan kylän etelälaidalla, Salon pitäjän pohjoisrajaa vasten
ja talonnimi Hyry pohjautuu henkilönnimeen Hyry. Tämän Hyryn talon varhaisempi rinnakkaisnimi oli Nuolua, joka myös kuvannee talon ensimmäistä sijaintipaikkaa Iso Nuoluajärven läheisyydessä. Ks. Nuolua. Matti Nuolua eli Matti Laurinpoika Hyry oli Heinijärven kyläkunnan ensimmäinen isäntä, joka mainitaan verolähteissä vuodesta 1598 lähtien. Nuoluan eli Hyryn talon syntyvaiheet liittyvät 25-vuotisen sodan jälkeiseen asutustoimintaan.210 Matti Laurinpoika Hyry saapui Ison Nuoluajärven rantaan uudisasukkaaksi
epäilemättä Siikajoen varren lähikylästä Pehkolasta, jossa yhtenä talonisäntänä oli Lauri
Ollinpoika Hyry. Tämä Pehkolan Lauri-isäntä on mainittu kylässä isäntänä vuodesta 1562
alkaen211.
Patronyymi Ollinpoika viittaa vahvasti siihen, että Lauri saattaisi olla alkuaan Limingan Virkkulan Hyryn isännän, Juho Ollinpojan veli tai muu sukulainen. Heinijärveltä
tunnetaan myös useita Hyry-alkuisia muita nimiä. Iso Nuoluajärven ohella kylän toinen
suuri järvi Hyrynjärvi HyryJerfuen 1653 tunnetaan nykyisin nimellä Heinijärvi212. Kyläkunnan huomattavin kangasselänne Hyrynjärven eli Heinijärven pohjoispuolella sai asutuksen mukaan nimen Hyrynkangas. Viljelysnimi Hyrynsato on muodostunut Heinijärvellä
Rahkanevankaarron länsipäähän Hyry-nimisen talon mukaan. Yhden Hyry-nimisen talon
rinnakkaisnimenä on käytetty myös Koukkari-nimeä. Vrt. Koukkari.213
Satakunnasta on esimerkiksi Kokemäellä vanha Hyry-niminen kantatalo Hijre 1565
Kokemäki, Hampula, joka myöhemmin tunnetaan Harjavallan Mämminmäen Hyryn talona. Kokemäen Äimälässä oli myös mahdollisesti toinen Hyryn talo, mutta sen nimi voidaan tulkita myös Hiireksi, koska nimi mainitaan vain muutaman kerran asiakirjalähteissä
Thom Hijri. Samanlainen tulkintavaikeus voidaan havaita Kyrössä mainitusta nimestä Jöns
hijres 1557 Kyrö, koska nimi ei ole säilynyt myöhemmille vuosisadoille.214
Hyry-nimeen sisältyvänä sanana hyry merkitsee samaa kuin sana huru 'uoma, notkelma, ura, uurre' joka on luonnon muovaama ominaisuus kalliossa. Useissa murresanois209 Juhan Ottenpojan maantarkastus 1608. KA 4861: 45v.; Manttaaliluettelo autioista ja kyvyttömistä 1622. KA 4944B: 18v.;
Vuotuinen vero 1624. KA 4952A: 147.
210 Kuorilehto 1990, 67.
211 Leiviskä 2010, 84.
212 Limingan kesäkäräjät 20.–21.7.1653, fol. 116.
213 Limingan keräys. Pk. NTA.
214 Satakunta, Ak. NTA. KA 2173: 30v., v. 1565; SAY, Kokemäki 1540–1559, 76 ja 1560–1579, 70; SAY, Kokemäki 1540–1559, 48;
Satakunta, Ak. NTA. Liuksialan kartanon voutikunnan tilikirja 1557, Kyrön pitäjän kevätkäräjät 31.5.1557. KA 2030: 25v.
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sa, jotka liittyvät sanojen hyry tai huru selittämiseen, molemmat sanat merkitsevät samaa
asiaa.215
Jos verrataan keskenään sekä hyry- että huru-alkuisia nimiä talojen ja niiden lähellä
olevia maastokohteita, voidaan havaita, että ne sijoittuvat sellaisten mäkien viereen, joihin
liittyy erilaisia kallioalueita, kuten Huru: Kokemäki, Huittinen, Sauvo, Salo, Kustavi, Rauma, Kotka, Kuhmoinen, Mynämäki, Sastamala, Kiikoinen, Nokia, Eurajoki, Säkylä 216, Taivassalo, Vesilahti, Hyry: Loimaa, Ypäjä, Seinäjoki, Askola, Kurikka217, Lappenranta, Nummi-Pusula, Juva. Hyry- ja Huru -nimet painottuvat erityisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle, mutta niillä on melko laaja levikki myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, kuten Lapissakin.
Pohjoiset nimiesiintymät lähinnä Etelä-Pohjanmaalta lähtien ovat enimmäkseen
syntyneet pohjoiseen suuntautuneen eränkäynnin ja asutustoiminnan tuloksena perustuen
henkilönnimeen Hyry, eikä näillä nimillä ole yhteyttä paikalliseen maastonmuotoon. Poikkeuksiakin on, nimittäin Seinäjoen Hyrylä sijaitsee erittäin kallioisella alueella.218
Limingan Hyryä on pidettävä lähinnä alasatakuntalaisena nimenä, mutta myös yläsatakuntalaisuus on mahdollista. Todennäköisin yhtymäkohta Pohjanlahden alueen Hyryillä on Kokemäen pitäjän Hyryyn.
Häkkinen Ereh Häckenen Häckelä 1648, Erich Laarson Häckinen 1657.219 Ketunmaan Kenninkankaalla sijaitseva talo, joka syntyi ehkä jo keskiajalla tai viimeistään vuonna 1576 Pietilän talon jaossa. Häkkinen mainitaan nimenä Liminkaa koskevissa asiakirjoissa ensimmäisen kerran Limingassa vuonna 1648, jolloin Erkki Laurinpoika Häkkinen sai
isännyytensä talossa kappalaisen Laurentius Josephinpojan jälkeen.
Nimi Häkkinen voi olla paikallissyntyinen muodostunut sanasta häkki, jo ennen Erkin isäntänäoloa. Sanalle häkki on on useita sellaisia selityksiä, jotka sopivat paikanluonteeseen. Yleissuomalainen häkki merkitsee säilytykseen liittyvää asiaa: häkki 'heinähäkki'.
Yhtenä vaihtoehtona sanalle häkki on selitys 'härkä', jonka yhteydessä käytetään myös
muotoa häkkä.

215 SMS 4, 171, 294.
216 Erityisen kivikkoinen tai louhikkoinen ranta.
217 Louhikkoinen mäki.
218 Yk. NTA. KKP.
219 Henkikirja 1648. KA 9126: 264; Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit, folionumeroton.
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Luontevin on kuitenkin alasaksalaiseen lainasanaan hek 'veräjä' perustuva, koska
juuri Häkkinen oli seutua, jossa kylän viljelykset päättyivät ja niitä varten tarvittiin rajaamaan viljelysaita ja veräjä kulkemista varten kohti Ketunmaata, Heinijärveä ja Kiiskilänkylää. Ilmeisesti sana häkki 'veräjä' on ollut yleisemmässäkin käytössä Limingan lähiseuduilla, koska siitä on varsin myöhäisiäkin tietoja.220 Jos nimen taustalla on paikanluonnetta
tarkoittava sana, on se saanut adjektiivin -nen-päätteen221.
Mahdollinen, mutta aika epätodennäköinen selitys nimen Häkkinen kohdalla on,
että Erkki Laurinpoika toi henkilönnimen Häkkinen mukanaan, ja tämän jonka perusteella
talo sai uuden nimen. Tätä tietoa ei voida vahvistaa asiakirjojen perusteella. Liminkaa lähimmät Häkkisen talot olivat 1600-luvulla Salon pitäjän Alpuan kylässä Matz Mårthenson
Häckinen, Matz Erichson ibm 1653.222 Häkkinen on ollut yksi Savon yleisimmistä sukunimistä, jonka levinneisyys jatkui runsaana Karjalaan ja Keski-Suomeen 1500- ja 1600-luvuilla. Itä-Suomessa henkilönimen Häkkinen pohjana on sana häkki 'härkä'. Sen sijaan erilaisina asutusniminä Häkkä on keskittynyt Itä-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Savon yhtymäkohtaan.223 Limingan Häkkistä on joko pidettävä itäsuomalaiseen nimistöön kuuluvana
henkilönnimenä, josta Häkkisen talo sai nimensä. Varmemmin se lienee syntynyt sanan
häkki 'veräjä' perusteella.
Härmä Jowan Härmansson, Jöns Hermansson 1490, Hnc Hermä 1549, Lasse Herme i Limingeby 1554, Lasse Hermass i Iijo 1558, Lasse Härmanszon 1558, Lasse Härmass
1563, Lass hermansson i Liminge 1564, Lasse Herme, 1566, Jons Herme 1567, Anders
Sigffredson härmelä 1648.224 Härmälän keskiaikainen kantatalo perustettiin Arvolan talon
alapuolella, Liminganjoen länsipuolella, jossa sillä oli varsin leveä maa-alue pappilaa vastapäätä. Ehkä nimenomaan Limingan Härmälän isäntä oli Juho Härmänpoika, joka mainitaan valituskirjeessä vuodelta 1490. Härmälän varmaksi ja varhaisimmaksi isännäksi tiedetään Lauri eli Lasse Hannunpoika eli Härmänpoika, joka oli isäntänä ainakin vuodesta
1548 lähtien.225

220 SKES I, 96; SMS 4, 384–385, 387; Tuomaala 2000, 132.
221 Limingan keräys. Pk. NTA.
222 Kymmenysluettelo 1653. Salon pitäjä. KA 9137: 319.
223 Mikkonen & Paikkala 1988, 347.
224 Kemin, Iin ja Limingan pitäjien talonpoikien valituskirje 1490, FMU V, 4286, 258, 260; Nokkavero 1549. KA 4536: 8v.;
Traanivero 1554. KA 4554: 94; Sakkoluettelo, talvikäräjät 19.1.1550. KA 4541: 10; Nokkavero 1558. KA 4598: 13;
Kymmenysluettelo 1563. KA 4657: 33; Sakkoluettelo, talvikäräjät 1564. KA 4669: 35; Kymmenysluettelo 1566. KA 4687: 3;
Kymmenysluettelo 1567. KA 4695: 34. Jöns Härmä poiketen Lasse Härmästä asui Alapäässä; Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
225 Kuorilehto 1990, 114.
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Härmän talo kuuluu nimenkäytössä siihen nimistöryhmään, jossa patronyyminkaltaisena nimenä merkittiin asiakirjoihin talonnimeä muistuttava nimi. Lauri Härmän todelli-
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nen patronyymi oli ilmeisesti Hannunpoika, mutta tämän Hannunpojan sijasta on merkitty
patronyymintapainen muoto Härmänpoika Härmass(on). Vrt. Klaavula. Lisäliitteellä 'poika' on pyritty osoittamaan kuulumista sukuun tai perheeseen, suvun kantaisän etunimen
mukaan. Tämäntapainen nimien käyttö oli vallitseva esimerkiksi Satakunnassa, jossa ne
olivat talonnimien esimuotoja. Tapa hävisi kuitenkin uudelle ajalle tultaessa.226
Limingan keskijuoksun Härmän eli myöhemmän Härmälän lisäksi Liminganjoen
Alapäähän perustettiin kaksi Härmän taloa, joista ylempi Härmä sai toiseksi nimekseen
Kärppä. Toisen Härmän perusti Juho Hannunpoika, joka oli mahdollisesti vanhemman
Härmän talonisännän Laurin veli. Juho oli uudistilansa isäntänä vuodesta 1562 alkaen.
Vielä lähempänä jokisuuta ja Juho Hannunpojan talon vieressä sijainnut kolmas Härmä oli
jo perustettu vuoteen 1548 mennessä. Tämä Heikki Heikinpojan talo ei voinut olla samalla
paikalla ainakaan kovin paljoa aikaisemmin, koska kyseinen joenalue oli maankohoamisen
vuoksi asumiskelpoisena alueena vasta 1500-luvun puolivälissä. Heikki Heikinpojan talo
saattoi sijaitakin aluksi ylempänä olleen Härmälän yhteydessä. 227 Härmän talojen syntyhistoria on samankaltainen kuin Arvolan taloilla, kun vanhan kantatalon lisäksi perustettiin lähelle jokisuuta kaksi uudistaloa maankohoamisen seurauksena syntyneille uusille jokivarsimaille.
Näiden talojen nimi siirtyi lisäksi muutamiin asutusnimiin Limingassa, kuten laitumelle Härmänhaka ja kirkonmäen takana olevalle Puodinmäelle, jonka aikaisempi nimi oli
Härmänkari HermanKarj eller buodi wedh Kyrkian beläget.228. Härmänkari osoittaa Härmän talojen merkittävyyttä Limingassa, koska talojen karialue oli lähellä kirkkoa ja jokisuuta, jotka olivat keskeisiä paikkoja koko kylässä.
Härmä-nimi on vahvalevikkinen Varsinais-Suomen ja Satakunnan kylän- ja talonniminä: kylännimi Härmäle 1540 Suomusjärvi, Kaninkala; iönns Härmalä 1560 Sauvo;
kylännimi Härmalax 1545 Vehmaa; Härmansari 1555 Vehmaa; Härmelä Godz 1564 Masku; Madz Hermälä, Hend Hermelä 1566 Nousiainen; Mårten Härmä 1546 Hämeenkyrö,
Herttuala; Hermala 1543 Karkku, Sarkola; Sim Hermalen 1561 Karkku; Hermala 1571
Karkku, Sarkola; Härmälä by 1558 Karkku; Hermala 1542 Pirkkala; Per Hermälän 1546
Pirkkala, Messukylä, Härmälä; Hermala 1562 Pirkkala, Messukylä; henr härmä 1554 Kangasala, Suoasema; herme 1555 Eura, Eurankoski, Panelia; Hermä 1546 Tyrvää, Lousaja,
226 Suvanto 1987, 343.
227 Kuorilehto 1990, 123, 125.
228 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan kesäkäräjät 16.–18.7.1663, fol. 289.
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Kallila; Ol. Härmä 1572 Lempäälä229. Härmä-nimillä on myös levikki esimerkiksi Kymenlaaksossa, Laatokan-Karjalassa, Uudellamaalla ja Hämeessä, mikä osoittaa nimen yleisyyden Suomessa.230
Limingan Härmä on syntynyt henkilönnimen Härmä pohjalta, ja on saksalaisen henkilönimen Herman-nimen hypokorismi. Härmät ovat tulleet mahdollisesti Liminkaan VarsinaisSuomesta tai Satakunnasta, koska näiden alueiden Härmä-nimien levikki on vahva.231 Nimi
Härmä on tuskin tullut saksalaiselta kielialueelta, mutta sillä on kuitenkin juuret saksalaisessa nimiperinteessä, jolla on ollut vahva sija esimerkiksi Satakunnassa. Jos nimeä verrataan muuhun liminkalaiseen talonnimistöön, niin se suurimmaksi on enemmänkin satakuntalais-varsinaissuomalaista kuin hämäläistä, vaikka Härmän kohdalla hämäläinen alkuperä
on mahdollinen. Toinen merkittävä tekijä, joka viittaisi satakuntalais-varsinaissuomalaiseen tulosuuntaan on Härmän talon sijoittuminen myös sellaisten talojen lähelle, jotka ovat
syntyneet Liminganjoen varteen samanaikaisesti. Kolmas tekijä, joka viittaa Satakunnan ja
Varsinais-Suomen suuntaan on patronyymin tapainen nimenkäyttö 'Härmänpoika', joka ei
välttämättä viittaa isännimeen, vaan suvun vanhempaan nimeen. Nimistönsä perusteella
nämä Härmän talot edustavat enimmäkseen satakuntalais-varsinaissuomalaista asutushistorian tulosuuntaa Liminkaan.
Iit(t)o p yddo 1552, Per Ittu i Liminge 1554, Per ijtoij 1554, Per Ittåinen 1562,
Henrik Ittoi 1611, Erik Itto 1622, Erich Ittå 1626.232 Pieti Pietinpoika Iito (tai Iitto) tuli
isännäksi Jukkaisen taloon vuonna 1552, jonka jälkeen talon nimi muuttui henkilönnimen
mukaan Iitoksi ja Jukkainen nimenä hävisi käytöstä. Nimen normaalistamista ei voi todeta
varmaksi, koska asiakirjanimien perusteella ei saada selvyyttä tarkasta käytetystä nimimuodosta. Talo kuului Liminganjoen länsipuolen tiiviiseen asutusketjuun vielä 1500-luvulla. Talonnimi muuttui Pietin pojan Heikin (>Heiska) mukaan myöhemmin Heiskariksi.
Ks. Heiskari.233

229 Turun linnaläänin maakirja 1540, Muurlan lääni. KA 485: 192v.; Engesholmenin voutikunnan sakkoluettelo, Sauvon pitäjän
syyskäräjät 28.9.1560. KA 890: 16v.; Turun linnaläänin maakirja 1545, Vehmaan pitäjä. KA 502a: 79v.; Varsinais-Suomi, Ak.
NTA. KA 575a: 32v.; Maskun voutikunnan sakkoluettelo, Nousiaisten pitäjän syyskäräjät(!) 10.1.1566. KA 1049: 3v.; SAY,
Hämeenkyrö 1540 – 1559, 24. Talon rinnakkaisnimenä SAY:ssa on Sormunen; Satakunta, Ak. NTA. KA 1924: 18v., v. 1543; KA
2132: 8, v. 1565; KA 2247: 50v., v. 1571; KA 2065: 12v., 1558; KA 1922: 62v., v. 1542; SAY, Messukylä 1540–1559, 27;
Satakunta, Ak. NTA. KA 2143: 19, v. 1562; KA 1973: 14v., v. 1553; KA 1975: 27v., v. 1555; KA 1927: 15v., v. 1546; KA 2255:
39v., v. 1572.
230 Mikkonen & Paikkala 1983, 124.
231 Mikkonen & Paikkala 1983, 124.
232 Nokkavero 1552. KA 4545: 6.; Sakkoluettelo, talvikäräjät 18.1.1554. KA 4553: 9v.; Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6v.;
Vuotuinen vero 1562. KA 4645: 224; Kymmenysluettelo 1611. KA 4877: 16v.; Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 23v.;
Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959: 37.
233 Kuorilehto 1990, 90.
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Limingan Iitolle on vastineena esimerkiksi varsinaissuomalainen kylännimi Idula
(Idula) 1566, Taivassalo (Kustavi).234 Satakunnassa Iittoa vastaavia talonnimiä on Ylä- ja
Ala-Satakunnan pitäjissä: Ijtu 1544 Karkku, Sarkola; Ijtu 1546 Karkku, Selkee; Ijtu 1540
Hämeenkyrö, Viljakkala, Röyhiö; Ijtu 1546 Hämeenkyrö, Urtia; Thomas Ijtu 1546 Hämeenkyrö, Untila, Mårten Ijtu 1546 Hämeenkyrö, Untila; Iitinen 1554 Vesilahti; Ijtte
1555, Huittinen; Ijttu 1554 Loimijoki; Ijtij 1546 Loimijoki, Ylistaro; Thom. ijttu 1570 Loimijoki; Ijtu 1546 Loimijoki, Eura, Koijoki; Nils ituinen 1561 Lempäälä; Iittoila 1551 Saarioinen.235
Nimet Iito tai Iitto ovat vanhaa germaanista nimiaineista, kuten Iitti, Iitiä ja Iittala.
Alkuperältään nämä ovat johdettavissa muinaissaksalaisista henkilönnimistä esimerkkinä
Id, Ido, Ita, Itta.236 Näistä muodostuivat nimien erilaiset kansanomaiset muodot Suomessa.
Nimien pääpaino on erityisesti Satakunnassa. Nimivastineet osoittavat, että liminkainen
Iito (Iitto) on lähimpänä satakuntalaista alkuperää, mutta on otettava huomioon myös hämäläinen Iittala, joka voi olla lähellä Heiskarin entistä nimeä.
Impo(la) Peer Imbå 1629, Simon Imbå 1641, Sijmon Peerson Imboila 1648.237 Asutun Liminganjoen ylä- ja länsipuolisella osalla sijaitsevan Impolan ensimmäinen isäntä oli
Erkki Heikinpoika ainakin vuodesta 1548 lähtien. Impo, myöhemmin Impolaa on pidettävä keskiaikaisena talona.238
Talonnimi Impola sisältää henkilönnimen Impo. Pohjanmaan pohjoisosassa Impolanimisiä taloja oli Siikajoella, mutta myös Pyhäjoen rantakylässä Yppärissä, jossa oli myös
aiemmin mainittu Bisin eli Pisilän talo.239 Impola esiintyy Varsinais-Suomessa kylännimenä ja talonnimenä Impola Imboijla 1556 Uskela; Jönssz Imbola 1549 Raisio; Bertil imboilann 1560 Laitila, Laitilankylä; Peder Imboilan 1560 Rauman pitäjä, Lappo.240

234 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1058: 87v.
235 Satakunta, Ak. NTA. KA 1925: 17v., v. 1544; KA 1927: 18, v. 1546; KA 1920: 77v., v. 1540; KA 1927: 84, v. 1546; SAY,
Hämeenkyrö 1540–1559, 68–69; Satakunta, Ak. NTA. KA 1972: 65v., 1554; KA 1975: 101, v. 1555; KA 1969: 46v., v. 1554; KA
1927: 111, v. 1546; KA 2229: 4, v. 1570-; KA 1927: 109, v. 1546; KA 2132: 10v., v. 1561; Häme, Ak. NTA. KA 3734: 90.
Ilmeisesti sama paikka kuin Iittala.
236 Mikkonen & Paikkala 1988, 254; SPK 2007, 96–97.
237 Myllytulliluettelo 1629. KA 4964A: 24; Henki- ja karjaluettelo 1641. KA 9110: 54; Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
238 Kuorilehto 1990, 60.
239 Leiviskä 2010, 43; Matinolli & Ranta 1969, 589.
240 Perniön kartanon voutikunnan kirkollisten verojen tilikirja 1556, Uskelan pitäjä. KA 625: 12; Pohjois-Suomen sakkoluettelo,
Raision pitäjän (kesä)käräjät 6.6.1549. KA 518: 17; Rauman kartanon voutikunnan kirkollisten verojen tilikirja 1560, Laitilan pitäjä.
KA 879: 5v.; Rauman kartanon voutikunnan sakkoluettelo, Rauman pitäjän talvikäräjät 12.3.1560. KA 880: 6.
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Karjalassa murresanana impo on 'pieni, mitättömän kokoinen'. Etelä-Pohjanmaalla
on murteellinen impo on 'naarassika- tai porsas'. Sanalla impo voi olla myös yhteys verbiin
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imppailla 'vastustella, kiukutella, ärhennellä' (VarP, PohE, Hkyr).241 Impo-nimet ovat voineet muodostua edellisten perusteella, joista varsinkin viimeinen voi olla relevantti imponimiä selitetäessä. Tämä tarkoite saattaisi kuvata esimerkiksi henkilön vastahankaista tai
riidanhaluista luonnetta.
Henkilönnimeä Impo on selitetty, että sen alkuperä olisi kirkollinen Immanuel. Tästä on syntynyt erilaisia muunnoksia, kuten Imma-, Immi- ja Immo-nimet. Näiden lisäksi
tunnetaan Impi- ja Impo-nimet, joita kaikkia voidaan verrata vanhempiin saksalaisiin henkilönimivariaatioihin, kuten Imma, Immo ja Ymme.242
Nimen Impo taustalla ei välttämättä ole suoraan vanha nimimuoto, vaan esimerkiksi
Christfrid Ganander tunsi 1700-luvulla myös sanat immi, impi ja impu, jotka tarkoittavat
piikaa tai nuorta neitoa tai neitsyttä. 243 Ainoastaan viimeinen kirjain erottaa näistä sanan
impo. Tämän vuoksi sana impo on yhteneväinen muiden edellä olevien sanojen kanssa ja
merkinnee samaa asiaa 'piika, neito, neitsyt'. Sanojen immi, impi, impo ja impu vaikutuksesta syntyi Suomeen useita paikannimiä, jolloin näistä sanoista on tullut nimen määriteosia tai talonnimiä: Immilänjoki, Nastola; Impilahti, Karjala; Impunkirkko, Laitila, Impunjoki, Mikkeli, Impola, Rauma244.
Nimeämisessä on ehkä kuvattu talon ainoaa asukasta, joka ei ole vielä avioitunut tai
muuten neitseellistä tai sirorakenteista paikan luonnetta, kuten Neiti- ja Neito-nimet.245 Kuitenkin immi-, impi-, impo- ja impu-sanojen juuret ovat kristinuskon vaikutuksesta Suomeen
tulleessa Immanuel-nimessä. Immanuel merkitsee heprean kielessä 'Jumala kanssamme'.
Nimi sisältyy Vanhan testamentin Jesajan-kirjaan (Jes. 7:14), jossa mainitaan ennustus
neitsyestä tai neidosta, joka synnyttää pojan246. Neidolla tai neitsyeellä on näin ollen suora
Raamatullinen yhteys Immanuel-nimeen, jonka sisältö ja merkitys on siirtynyt suomalaisten kielenkäyttöön tarkoittaen nuorta naimatonta naista.
Impola-nimisten kantatalojen keskeinen alue on Kokemäenjoen eteläpuolisella varsinaissuomalais-satakuntalaisella alueella, painottuen kuitenkin Varsinais-Suomeen. Imponimien levikkiä tarkasteltaessa on huomioitava, että nimillä on vahva sija Pohjanmaan
jokilaaksojen alajuoksuilla sekä Päijänteen itäpuolella. Limingan Impo-nimeä on pidettävä
241 SMS 4 2002, 827.
242 Mikkonen & Paikkala 1988, 358.
243 Ganader 1940, 238; Ganader 1997, 199.
244 Yk. NTA; KKP; Karjalankartat.fi.
245 SKES II 1958, 371; SPK 2007, 288.
246 Mikkonen & Paikkala 1988, 80.
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kiinittyneenä juuri alkuperältään varsinaissuomalais-alasatakuntalaiseen Impo-nimistöön,
joka on levinnyt ehkä samanaikaisesti muualle Pohjanmaan jokilaaksoihin.
Jukka(i)nen Nils Juckayn 1551, Per Jockane 1557.247 Limingan Iiton eli myöhemmän Heiskarin varhaisin tunnettu nimi oli Jukkainen, joka sisältää henkilönnimen Jukka.
Keskiaikainen talo sijaitsi länsipuolen tiiveimmässä Liminganjoen asutusketjussa Martinkaupin ja Mustosen välissä, Klaavulan alapuolella. Taloa isännöi ainakin vuosina 1548–
1551 Niku Nikunpoika Jukkainen. Nimellä Jukkainen voi olla yhteys myös lähitalo Jukolaan. Nimi Jukkainen on kadonnut liminkalaisesta nykynimistöstä.248
Jukkola-nimisiä taloja on esimerkiksi Lohtajan pitäjän Lohtajankylässä. Kyseissä
kylässä on myös muita talonnimiä, jotka ovat samannimisiä kuin Limingassa. Nimet Jukka
ja Jukko perustuvat Johannes-nimen vanhoihin muunnoksiin Jogan ja Jogha.249 Jukka-nimen levikin perusteella ei voida sen yleisen levinneisuuden vuoksi tehdä asutushistoriallisia päätelmiä. Ks. Iit(t)o ja Heiskari.
Jukola Hinrik Jukola 1622, Henrik Jukåla 1626, Laars Jukoila Jukoila 1648.250
Keskiaikainen Jukola sijoittuu tiiviiseen asutusketjuun joen länsipuolella. Nimellä saattaa
olla varhaisempi yhteys Heiskarin ensimmäiseen sukuun Jukkaiseen, kuten edellä on todettu. Talo mainitaan jo vuonna 1548, jolloin sen isäntänä oli Erkki Hannunpoika. Koska patronyymi Hannunpoika mainitaan ainoastaan kerran, saattaa kysymyksessä olla myös tosiasiallisesti Juhonpojasta, joka on rinnakkainen nimimuoto Hannunpojalle. 251 Nähtävästi
seuraava isäntä vuodesta 1550 alkaen, oli Juho Erkinpoika. Tämä Juho saattoi olla myös
Jukola-nimen antajana, johon sisältyy henkilönnimi Juko. Miehen etunimi Juko on Johannes-nimen monista hypokorismeista.252 Jotkut suomalaisista Jukola-nimistä ovat pejoratiivisia ja niissä on yhtymäkohta kaunokirjallisuuden Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen.253
Jussila Thomas Jönsson Jussila 1648, Thomass Jönssån Jussila 1654.254 Liminganjoen itäpuolella, Sunilan ja Kramsun välissä, joen keskivaiheen alapuolisella osalla sijaitsevan Jussilan talon aikaisempi nimi oli Pronkka tai Bronckar(l). Keskiaikaisen talon varhaisin ja pitkäaikaisin isäntä oli Juho Heikinpoika, joka isännöi taloansa ainakin vuodet
247 Vuotuinen vero 1551. KA 4534: 9; Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 7.
248 Kuorilehto 1990, 90.
249 Luukko 1957, 37; Mikkonen & Paikkala 1988, 91, 88–89, 372–373.
250 Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 23v.; Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959C: 37v.; Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
251 Mikkonen & Paikkala 1988, 68.
252 Kuorilehto 1990, 103.
253 Yk. NTA.
254 Henkikirja 1648. KA 9126: 264; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
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1548–1570. Talolle oli luonteva antaa isännän mukainen nimi.255 Talonnimi Jussila perustuu henkilönnimeen Jussi, joka oli jo keskiajalla syntynyt hypokorismi nimestä Johannes.
Jussila-nimet ovat Suomessa eri-ikäisiä ja levikiltään yleissuomalaisia, Talonnimenä se
tunnetaan asiakirjoissa Pälkäneeltä jo 1500-luvulla.256 Ks. Bronckar(l)/Pronkka sekä Sunila.
Juustila, Jost Mårthenss 1616, Justila 1629, Joseph Henderson Juustila 1648.257
Heti Pappilan yläpuolella sijaitseva Juustilan talo perustettiin viimeistään vuoden 1605 tienoilla, kun talonisännäksi mainitaan vahtimestari ja latokartanonvouti Tapani Nikunpoika.
Talon keskeinen sijainti pappilan ja muiden vauraiden talonpoikaistalojen keskellä puoltaisi Juustilan olleen asuinkäytössä jo ainakin 1500-luvulla, mutta sitä ei voida asiakirjojen
avulla todistaa varmaksi. 1600-luvulla talosta käytetään myös nimeä Kärppälä. Ks. Kärppälä. Seuraava talonisäntä oli Juusti Martinpoika oli voutina vuosina 1614–1622 ja Juustilan isännyys talossa päättyi hänen kuolemaansa. 258 Itse Juustilan-nimi periytyykin vasta
1600-luvun alusta, jolloin talo sai nimensä isännän, vouti Jost Mårthensson eli Juusti Martinpojan S. Juust Mårthensons hemman i Limingoby 1633 etunimen mukaan.259
Juusti-alkuisia nimiä on 1500-luvulla esimerkiksi Karjalan Kannaksella, mutta näillä nimillä ei ole yhteyttä Limingan Juustilaan, koska kysymyksessä ovat toisistaan riippumattomasti syntyneet nimet, vaikkakin niillä on samankaltainen syntytapa. Henkilönnimi
Jost on Juusti-nimien lähtökohtana. Jost-nimien juuret ovat latinankielisessä Justinus-nimessä.260
Limingan Juustilan nimi on alkuaan vierasperäinen, ja se on sittemmin muuntautunut suomenkieliseen kansanomaiseen muotoon. Juustilan talo jaettiin myöhemmin kahdeksi eri tilaksi ja eronneen sivutilan, Launosen nimi perustuu taloon muuttaneeseen Kaarle
Antinpoika Launosen henkilönnimeen.261
Kaakinen, Ny Hanss Kackinen 1562, Hanus Kakin 1562.262 Myöhäisempää, 1560luvulla asettunutta uudisasutusta edustaa Hannu Kaakisen talo, joka luettiin Limingan kylään. Kyseinen talo saattoi olla identtinen Virkkulan kylän Hannu Kaakisen talon kanssa.

255 Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 8v.; Kymmenysluettelo 1570. KA 4718: 42.
256 Kuorilehto 1990, 12.
257 Vuotuinen vero 1616. KA 4908: 35; Karja- ja kylvöluettelo 1629. KA 4964A: 97; Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
258 Kuorilehto 1990, 36.
259 Limingan syyskäräjät 16.–17.10.1633, fol. 144.
260 Nissilä 1975, 176, Mikkonen & Paikkala 1988, 377.
261 Kuorilehto 1990, 36, 38.
262 Vuotuinen vero 1562. KA 4645: 230; Kymmenysluettelo 1562. KA 4646: 49v.
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Ilmeisesti tämä talon asukkaat siirtyivät lännempää nykyisen Tyrnävän alueelle uudisasukkaiksi tai talo perustettiin alun alkaen Tyrnävälle.
Kaakisen läntiset vastineet ovat Huittisten Keikyän Honkolankylästä talonnimi
Kaaki.263 Samanniminen kylä on Vesilahdella (Kaaki 1555), jonka taloina olivat Hara ja
kaksi Kokkoa 1500-luvulla, joista jokin voi olla alkuaan Kaaki-niminen264. Kauko Pirinen
ei ole löytänyt Savosta vastinetta nimelle Kaakinen, vaan hän on tulkinnut vastaavat 1500luvun asiakirjanimet nimiksi Kakkinen.265
Pohjois-Pohjanmaan Kaakisten on ajateltu pohjautuvan karjalaisesta nimestä Gaagi, jonka on nähty olevan muunnos etunimestä Gabriel, mutta tätä selitystä on pidetty joidenkin tutkijoiden taholta epätodennäköisenä. 266 Itäinen, erityisesti karjalainen alkuperä on
Limingan Kaakisten kohdalla mahdollinen, koska se saattaa liittyä myöhäisempien Lumijoen ja Tyrnävän asutuksien syntyyn. Niissä on nimittäin enemmän asutushistoriallista vaikutusta idästä kuin Limingassa.
Nimen Kaaki lähtökohdaksi on otettava ainakin Vesilahden keskiaikaisessa Kaakinimisessä kylässä muotoassosiatiivinen tarkastelu, koska kylä on kapean ja pitkän niemen
päässä (Kaakilanniemi).267 Murresana kaakki tai kaaki tunnetaan erityisesti 'huonosta tai
laihasta hevosesta' (LänP, PerP, PohK-P), mutta pääasiassa länsimurteissa (Sat tavattavissa
selityksissä on sanalla tarkoitus 'vanha, laiha tai raihnainen ihminen' sekä 'tylsä', esimerkiksi puukko)268. Nämä merkitykset lienevät tarkoittaneet ensin sellaista muotoa, joka oli 'kapea' tai 'laiha'. On ajateltavissa, että tämä saattoi tarkoittaa sekä esinettä, maastonmuotoa
että ihmistä. Vesilahden Kaakilan nimeämisessä on kuvattu niemen kapeaa tai laihaa muotoa, josta syntyi myös kylän nimi Kaaki. Tämä nimi lienee lähtökohtana myös Limingan
henkilönnimelle Kaakinen, joka lienee ollut alkujaan adjektiivi.
Ei ole poissuljettua, etteivätkö itäiset nimet juontuisi samasta etymologiasta. Kuitenkin yhtenä mahdollisuutena ovat myös saksalaisnimet Gack, Kaack ja Kaag, jotka ovat
perua germaanisesta vaikutuksesta269. Koska henkilönnimelle Kaakinen ei löydy varsinai-

263 Viikki 1973, 852. Keikyän Kaaki mainitaan vasta vuonna 1621, mutta se saattaa olla vanhempi talo, koska sen todetaan olevan
”ikimuistoinen” autio vuosina 1650–1688. Tämän vuoksi nimi Kaaki voi olla vuotta 1621 vanhempi.
264 Ylä-Satakunnan maakirja 1555, Vesilahden pitäjä. KA 1978: 61.
265 Pirinen 1982, 752.
266 Mikkonen & Paikkala 1988, 383.
267 KKP.
268 SMS 5, 712.
269 Vahtola 1996, 37.
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sesti asiakirjavastineita lännestä, on Limingan Kaakinen paremmin karjalainen kuin satakuntalainen nimi.
Kaarala Margeta änkiä Karala 1674, Margeta Enckia Karala 1687.270 Ehkä jollekin kangasselänteelle sijoittuneen Kaaralan talon tarkkaa sijaintia ei nykyään enää tunneta.
Talonnimi Kaarala on muotoassosiativiinen talonnimi: kaara 'kapea kannas suon keskellä',
jolle rinnakkainen nimitys on kaarto271. Limingan Kaara-nimien levikki noudattelee kirkonkylästä eteläänpäin olevaa vyöhykettä nykyisen Lumijoen kunnan rajan tuntumassa,
kun taas Limingan Kaarto-nimet ovat sijoittuneet enimmäkseen Limingan eteläosiin, Temmeksen kaakkoispuolelle.272
Kaara- ja Kaarto-nimien levikki on painottunut Keski-ja Pohjois-Pohjanmaalle
sekä Kainuuseen, mutta nimiä on yksittäisinä muissakin maakunnissa eikä niiden perusteella voida osoittaa nimen lähtökohdaksi muuta aluetta Suomessa. Sen sijaan nimet ovat
pääasiassa pohjoisempiin pohjalaismurteisiin perustuvia paikannimiä. Kuitenkin nimien
juuret ovat vakkasuomalaisessa Karta-nimistössä.273 Ks. Luontonimet Kaara ja Kaarto.
Kaikkoinen Cnuut Kaichkoinen 1629.274 1600-luvun talo, jonka sijaintia ei tarkemmin tunneta ja nimenä se on kadonnut käytöstä. Lähimpänä Liminkaa Kaikkonen on ollut
talonnimenä Iin pitäjän Etelä-Iin kylässä Carll Hinderss. Kaickojnen 1647.275 Kainuuseen
Kaikkoset saapuivat uudisasukkaina ennen vuotta 1604 heti 1500-luvun lopun sotavuosien
ja hävityksien jälkeen276.
Kaikkonen on ollut henkilönnimenä yleinen Savon Pellosniemen, Vesulahden, Säämingin, Rantasalmen ja Tavisalmen pitäjissä jo vuonna 1541.277 Kannaksella sekä muualla
Karjalassa Kaikkosia on ollut useissa pitäjissä 1500-luvulla Matz Kaijckone 1556 Viipurin
pitäjä; Jons Kaijkan 1554 Muolaa; hans kaiko 1550 Uusikirkko Vpl.; Hind Kaiko 1549
Jääski ja per Kaijckone 1551 Räisälä.278 1600-luvulla Karjalassa Kaikkosia oli Kurkijoella,
Pielisjärvellä Räisälässä ja Uukuniemellä279. Edellisten lisäksi tunnetaan lännestä yksi keskiaikainen Kaikko anti kaykoy 1481 Tyrvää.
270 Rästiluettelo 1674, Västerbottenin läänintilit, fol. 45; Maakirja 1687. KA 9193: 63.
271 SMS 5, 742.
272 KKP.
273 Yk. NTA.
274 Myllytulliluettelo 1629. KA 4964A: 25.
275 Kymmenysluettelo 1647, Iin pitäjä. KA 9125: 164.
276 Keränen 1984, 228.
277 Pirinen 1982, 752.
278 Mikkonen & Paikkala 1988, 386.
279 Käkisalmen tuomiokirjakortisto. KA http://www.narc.fi/Arkistolaitos/tma/kaki/ttsl/index.html.
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Kaikkonen sisältää henkilönnimen Kaikko, joka on yhdistetty vanhaan germaaniseen henkilönnimeen Gaike, Gaiko.280 Limingan Kaikkonen on savokarjalainen ellei kyse
ole Iin pitäjästä tulleesta tulokkaasta.
Kaitera michel Kaij 1557, Thomas Kaitara 1565, Thomas Kaitara 1580, Oluff Kaitara
1591, Thomas Kaitira 1627, Simon Kaitera 1641, Sijmon Anderson Kaitera 1648.281 Kaiteran talo kuuluu Ylipään alaosaan ja on Matinlaurin ja Impolan talojen välissä, itäpuolella
jokea. Talon varhaimpana isäntänä vuodesta 1548 on mainittu Mikko Pietinpoika. 282 1500luvulla nimi Kaitera kirjoitettiin johdonmukaisesti muodossa Kaitara, mutta 1600-luvun
kuluessa nimen kirjoitusasu muuttui jo Kaiteraksi.
Pohjois-Pohjanmaalla ei ole muita yhtä vanhoja Kaitera-nimiä kuin Limingassa talonnimi Kaitera. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on useita Kaitera-nimeä lähellä olevia nimimuotoja: kylännimi Kaijtaraijs 1540 Nousiainen, Santamala; Clemet Kaitari,
Hendrick Kaitaris 1566 Nousiainen; Marcus Kaituri 1541 Kokemäki, Raition neljänneskunta; Hen. Kaitturi 1551 Kokemäki; Marc Kaituri 1552 Kokemäki; Jöns Kaituri 1554
Kokemäki283.
Nimiin sisältyvän sanan merkityksellä on ilmaistu 'poikkeuksellisen kapeaa eli kaitaista paikkaa'.284 Tätä tukee myös Kaituri-nimien maantieteellinen tarkastelu, koska niillä
on kuvattu eri puolilla Suomea esimerkiksi kapeaa järveä, lampea, lahtea, peltoa, salmea
tai muuta maastonkohtaa, joka on useimmiten kapeampi kuin vieressä olevat samanlaiset
paikat. Nousiaisten Kaitaraisen kylännimi syntyi joko kylän kohdalla voimakkaasti kapenevan virtaveden tai ympärillä olevien kalliomäkien väliin jäävän kapean maaston perusteella.285

280 Mikkonen & Paikkala 1988, 386.
281 Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6v.; Kymmenysluettelo 1565. KA 4678: 28v.; Kymmenysluettelo 1580. KA 4759: 77v.;
Kymmenysluettelo 1591. KA 4794: 78; Manttaaliluettelo 1627. KA 4961: 60v.; Henki- ja karjaluettelo 1641. KA 9110: 54;
Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
282 Kuorilehto 1990, 59.
283 Varsinais-Suomi, Ak. NTA. KA 485: 30; Maskun voutikunnan sakkoluettelo, Nousiaisten pitäjän syyskäräjät 10.1.1566. KA 1049:
3v.; Maakirja 1541, Kokemäen pitäjä. KA 1921: 166; Satakunta, Ak. NTA. KA 216a: 77; SAY, Kokemäki 1540–1559, 22;
Satakunta, Ak. Satakunta, NTA. KA 1972: 77v.
284 Vahtola 1980, 151.
285 KKP
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Limingassa nimimuoto Kaitara tarkoittanee kapenevaa kohtaa Liminganjoessa, sillä sen uoma levenee sekä ylöspäin että alaspäin, sen ollessa Kaiteran kohdalla kapeampi.
Nimivastineet Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa antavat viitteitä, että nimi olisi saattanut siirtyä myös suoraan Liminkaan. Joka tapauksessa nimimuodot poikkeavat hiukan toisistaan eri alueilla: Kaitari, Kaituri, Kaitara ja Kaitera. Tarkkaa yhteneväisyyttä ei ole löydettävissä Nousiaisten tai Kokemäen nimiesiintymistä, mutta vanhimmat nimimuodot Limingassa viittaisivat lähinnä Nousiaisen suuntaan, varsinaissuomalaisseen nimistöön, mutta eivät hämäläisvaikutuksen Kaituri-nimiin. Hämäläistä nimimuotoa on pidettävä murteellisesti hiukan liian etäisenä arvioitaessa nimen alkuperää. Nimen lähtökohtana voi olla
myös alasaksalainen henkilönnimi, Gaideris, Gaidericus ja Gaiteri286.
Kalku (Kalkku) Olåff Kalku 1611287. Limingan kylässä sijainniltaan tuntemattomaksi jäänyt ja lyhytikäinen talo, joka perustuu henkilönnimeen Kalkku. Nimenä Kalkku
on yleinen lähinnä Ylä-Satakunnassa, kuten kylännimi Kalckumäki 1562, Hämeenkyrö;
Kalku 1552, Kangasala, Kokemäen kartanon eräalue; Kalkw Orivesi 1571288. Nimen sisältyvää sanaa ei pystytä tarkemmin määrittelemään, koska kalkku-sanalle on monia eri selityksiä. Nimilevikin perusteella lähimpänä olisivat merkitykset 'ikkunalauta' tai 'kirveiden ja
lusikoiden säilytysteline seinässä' sekä 'nuotan tai muun kalastusvälineen koho, kives'. 289
Kalkku osoittaisi lähinnä yhteyksiä satakuntalaiseen nimeämiskulttuuriin tai varsin myöhäisenä nimen siirtymisenä Satakunnasta Liminkaan.
Kangas/Kankaala Kångas henrich i Limingoby 1578, Lasse Kangan 1611, Lass
Kangan 1622, Lars Kangan 1626, Larss Larssån Kangahela 1654.290 Limingan kylän Ylipään Kankaanmäelle syntyneet kaksi taloa Kangas ja Kankaala olivat aikaisemmin samaa
taloa. Niiden ensimmäinen isäntä oli vuodesta 1555 lähtien Heikki Erkinpoika, jonka yhteydessä myös nimi mainitaan ensimmäisen kerran. Talo on jatke Rantakylästä Liminganjoelle päin sijoittuvaan talojonoon. Tämä monen talon ketju muodostui merenrannan rantatöyräälle ja sen takana olevalle kangasselänteelle. Talo voi olla vanhempikin kuin asiakirjoilla voidaan osoittaa, koska talo saattoi olla autiona ennen Heikin isännäksi tuloa. Toisena vaihtoehtona on, että talo syntyi yhtenä osana Liminganjoen luonnollista uudisasutus286 Vahtola 1977, 94.
287 Kymmenysluettelo 1611. KA 4877: 16v.
288 Satakunta, Ak. NTA. KA 2144: 9; Kokemäenkartanon läänin erämaaluettelo 1552. KA 130a: 8v.; Satakunta, Ak. NTA. KA 2247:
139v.
289 SMS 6, 54–58.
290 Sakkoluettelo, kesäkäräjät 19.5.1578, Limingan ja Oulujärven pitäjät. KA 4752: 92; Kymmenysluettelo 1611. KA 4877: 16v.;
Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 23v.; Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959C: 37v.; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
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prosessia, joka jatkui samalla alueella vielä 1600-luvulla. Vrt. Pynnö. Asiakirjoissa samanaikaisesti ensimmäisen kerran mainittuja taloja samalla suunnalla oli esimerkiksi Kilola ja
Kestilä. Vrt. Kilola ja Kestilä. Limingan Kangas ja Kankaala perustuvat paikkallissyntyiseen luontonimeen. Sen lähtökohdat ovat paikanluonnetta kuvaavassa sanassa kangas.
Yleissuomalaisella sanalla on osoitettu kankaalla tai sen tuntumassa olevaa taloa.291
Kenni(lä), Lasse Kenni 1490, Bartil Kenni 1608, Bertill Kenni 1622, Berttil Kenni
1627, Jacob Bertilssån Kennilä 1654.292 Limingan Kennin historia on luultavasti alkujaan
keskiaikainen, koska vuonna 1490 laaditussa valituskirjelmässä Lasse Kenni epäilemättä
kuului liminkalaisiin talollisiin. Ilmeisesti talo sijaitsi aluksi joenvarressa, kuten muut talot
tai Kenninkankaalla, jolloin talon paikka saattoi olla varsin iäkäs. Talo autioitui myöhemmin, ja jätti nimensä muun muassa Kenninkangas-nimeen. Tämä kohouma saattoi olla
myös alkuaan Kenni-nimisen talon nautinta-aluetta293.
Varhaisin Limingan Kenni-nimistö perustuu luultavimmin henkilönnimeen Kenni,
mutta ei välttämättä. Kenninkankaalle perustettiin uudistila. Perttu Laurinpoika Kenni mainitaan sen ensimmäisenä isäntänä vuonna 1598, jolloin myöhempi talonnimi Kenni syntyi
Kenninkankaan mukaan. Kenni liittyy 25-vuotisen sodan jälkeiseen asutuksen elpymiseen
ja pieneen uudisasutuspyrähdykseen Limingan Ketunmaassa. Pienen kyläkunnan uudisasutus liittyy samaan aikaan voimistuvaan vieressä olevien kylien Temmeksen, Tyrnävän ja
Ängeslevän asutuksen syntyyn.294
Lähimpänä Limingan Kenniä oli Muhoksen Laitasaaren Kenni Niels kenni 1562–
1565.295 Limingan Kennin kanssa samankaltaisia nimiä on löydettävissä satakuntalaisista
pitäjistä. Näissä pitäjissä nimi on ollut kantatalojen niminä, joissa Kenni-nimistössä viimeinen kirjain voi vaihdella o- tai i-kirjainten välillä samassakin pitäjässä: Mort Kenni 1551
Köyliö; morten kenno 1554 Köyliö, Pyhäjoki; Erich Kenni 1559 Huittinen, Karhiniemi,
Sampu; Michel Kennoi 1540 Huittinen, Huhtaa; Morthn Kennoi 1569 Ulvila, Kukonharja;
mort Kennoij 1557 Eura, Kiukainen, Pyhäjoki; Henrik Kennoij 1546 Pirkkala, Kennola296.

291 Kuorilehto 1990, 74.
292 Kemin, Iin ja Limingan pitäjien talonpoikien valituskirje 1490, FMU V, 4286, 260; Kymmenysluettelo 1608. KA 4861: 90v.; Karjaja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 24; Manttaaliluettelo 1627. KA 4961: 61; Maakirja 1654. KA 9138: 68.
293 Limingan keräys. Pk. NTA.
294 Kuorilehto 1990, 31.
295 Vahtola 1991, 99.
296 Satakunta, Ak. NTA. KA 216a: 86v.; KA 1968: 25v.; Kokemäen kartanon voutikunnan tilikirja 1559, Huittisten pitäjä. KA 2082:
12v.; Satakunta, Ak. NTA. KA 1920: 111v.; Ala-Satakunnan maakirja 1559, Ulvilan pitäjä. KA 2218: 33; Satakunta, Ak. NTA. KA
2016: 11; SAY, Pirkkala 1540–1559, 40.
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Hämeen suunnasta Kenni- ja Kenno-nimet tulevat vastaan asiakirjaniminä muutamista pitäjistä Olli Kennoynen 1390 Saarioinen; Nilis Oleffsson Kännölä 1507 Saarioinen,
Jokihaavisto; oleff (michelson) kenni 1506 Tammela, Humppila, Anders Kennij 1506 Somero, Sillanpää; Sigfredh kennij 1600 Somero, Pitkäjärvi. Lisäksi Vesilahden Lohnattilasta
tunnetaan Kennon talo. Molemmat talot sekä Tammelan Kenni että Someron Kenni ovat
keskiaikaisia taloja. Näiden satakuntalaisten ja hämäläisten Kenni- ja Kenno-nimien taustalla voivat olla germaaniset nimet Genni, Genno, Gennomer ja Gennolf, mutta myös saksalaisperäinen Gennerich on mahdollinen vaihtoehto.297
Ei ole poissuljettua, että nimi voisi olla rinnakkainen idässä ja varsinkin Keski-Suomen pohjoispuolella sekä Parikkalan seudulla käytössä oleville kennä-, kennäs- ja kennäkenimille 'kumpare, töyry', joille Kenni- ja Kenno-nimet saattoivat olla satakuntalainen vastine. Sen sijaan muut kenno-merkitykset ovat Limingan kohdalla poissuljettuja. 298 Limingassakin olisi perusteltu lähtökohta, että Kenni-nimet pohjautuisivat sanaan kenni, jolla olisi
kuvattukin Kenninkankaan muotoa. Se asettaisi keskiajan Kennin alkuperäisen sijaintipaikan huomattavasti ylemmäs, yli kymmenen metrin korkeuskäyrän yläpuolelle, jolloin se
saattaisi olla varsin iäkäs liminkalainen talo, siis huomattavasti vanhempi kuin Liminganjoen varrella olevat useat talot.
Limingan Kenniä tarkasteltaessa nimen taustalla on joka tapauksessa satakuntalainen nimi tai nimeämistapa, koska Kenni- ja ja Kenno-nimien levikki on kaakkoissatakuntalainen vivahtaen jonkin verran Hämeen lounaisiin pitäjiin. Myöhemmät Kenni-nimet paljastavat, että Limingan Kenni on lähimpänä Loimijokilaaksoa ja sen alueita, missä on sijainnut useita Kenni-nimisiä kantataloja.
Kesti(lä) Michill gest 1548, Gestilä 1644, Simon Gestilä 1648.299 Limingan Kestilän
talo perustettiin ylimmäksi taloksi, länsipuolelle Liminganjokea, lähelle Lapinkangasta ja
Liminganjärveä. Talon lähituntumassa on monta koskipaikkaa, joilla on varmasti ollut oma
merkityksensä taloa perustettaessa. Mahdollisesti talon varhaisin tunnettu isäntä oli Limingan kirkkoherra ja lääninrovasti Tuomas Ingonpoika, joka isännöi taloa ainakin vuodesta
1559 lähtien. Kestilä on luultavasti vanhempi talo, ja luontevasti keskiaikainen paikan merkittävyyden vuoksi. Kestilä hallinnoi leveää maakaistaletta joenvarrella ja sen lähimailla,
joten talosta pystyttiin muodostamaan kolme kantatilaa: Ala-Kestilän, Yli-Kestilän ja Ant297 Arajärvi 1985, 646; Suvanto 1995, 239, 250; Vahtola 1996, 39; Alanen 2004, 75–76, 242.
298 SMS 6, 788; Koivulehto 1973, 1–16.
299 Vuotuinen vero 1548. KA 4534E: 8v.; Henkikirja 1644. KA 9117: 275; Maakirja 1648. KA 9126: 164.
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tilan talot.300 Nimi on ollut Limingassa myös muina asutusniminä, kuten Eng Pawallas gestilä 1653; Kästilä i Kåndian 1653301.

300 Kuorilehto 1990, 77–80.
301 Limingan talvikäräjät 15.–16.2.1653, fol. 23; Limingan kesäkäräjät 20 – 21.7.1653, fol. 116.

95
Kesti(lä)-nimisiä taloja sijaitsi erityisesti Pohjanmaan pohjoisosien jokilaaksoissa
melkein joka pitäjässä. Osa nimistä perustunee henkilönnimeen Kesti, mutta toiset nimistä
voivat olla paikallissyntyisiä. Pohjoisin Kesti-kantatalo tavoitetaan Tornion Vuonosta matz
gesth 1539. Taloja oli myös Kemin Lautiosaaressa Jons Gesth 1579 ja Hailuodon kirkonkylässä Matts gest 1551. Näiden lisäksi vanhoja Kesti-nimisiä kantataloja tunnetaan Iin
jokisuulta, Oulunsalosta, Muhoksen Laitasaaresta, Salon pitäjän Kestilästä ja Pyhäjoen Yppäristä.302
Vanhoja kantataloja tiedetään muualta Suomesta, erityisesti satakuntalais-varsinaissuomalaiselta alueelta Madz Perss Kesti 1568 Taivassalo; Kestioby 1565 Taivassalo, Iniö;
Kadrin Kesti 1546, Erich Gesti 1555 Kokemäki, Ylistaro; kesthi 1556 Tyrvää, Kiikanoja;
Jac. gesth 1558 Loimaa, Tammiainen; kesthi 1558 Lempäälä, Tolvila; Kesthi 1556 Vesilahti, Narva; Kesthi 1561 Hämeenkyrö, Ikaalinen303.
Kesti-nimityksellä tarkoitettiin useimmiten vierasmaalaista, joka oleskeli alueella.
Näitä kestejä on pidetty yleensä keskiaikaisen saksalaisen kaupan ja kaupanteon jättäminä
nimityksinä, joita tavataan maaseudulta, kaupungeista ja erilaisista satamapaikoista. Näitä
nimiä tavataan myös useita pohjoisista pitäjistä.304
Kestilä-nimi Limingassa on mutkikas, sillä selkeästi edellä mainittu Mikko Kestin
talo ja myöhemmin tunnettu Liminganjoen Ylipäässä sijainnut Kestilän talo ovat eri taloja
ja ne sijaitsivat toisistaan huomattavan etäällä. Vielä mutkikkaammaksi kysymyksen tekee
se, että Mikko Kestin rinnalla päänimenä on Riiko. Ks. Riiko. Sen sijaan Ylipäässä sijaitseva Kestilä oli pitkään Limingan kirkkoherra Tuomas Ingonpojan ja hänen poikansa Pohjanmaan voudin Gabriel Tuomaanpojan suvun yksityistalo, mutta myös nimismiehen talo,
joka saattaisi selittää nimenannon. Tuntuisi varsin epäuskottavalta, että Ylipään Kestilä olisi toiminut joen ylimpänä talona jonkinlaisena kauppapaikkana, koska matka jokea pitkin
Kestilään olisi ollut varsin vaivalloinen jo keskiajalla, ellei kysymyksessä ole historialtaan
hyvin varhainen talo. Tällöin talon olisi pitänyt sijaita melko lähellä jokisuuta. 305 Kesti-nimellä oli levikkinsä perusteella vahva sija satakuntalaisessa nimenantokulttuurissa, mutta
osin länsihämäläisessäkin, ja sama nimenantoperinne lienee siirtynyt myös Pohjois-Suo302 Matinolli & Ranta 1969, 593; Vahtola 1980, 417, 423; Vahtola 1988, 125; Vahtola 1991, 115, 118; Vahtola 1998, 16; Leiviskä
2010, 112.
303 Varsinais-Suomi, Ak. NTA. KA 1116: 11; KA 1032: 25; SAY, Kokemäki 1540–1559, 35; Satakunta, Ak. NTA. KA 2000: 6v.; KA
2052: 23v.; KA 2065: 31v.; KA 2000: 23v.; KA 2130: 7.
304 Vahtola 1980, 417–418.
305 Kuorilehto 1990, 77–81.
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meen. Mahdollisesti nimi on suoraan kuvannut talon tai sen asukkaiden yhteyksiä kaupankäyntiin tai nimi on siirtynyt esimerkiksi satakuntalaisena nimenä Liminkaan.
Kiiskinen (Kiiskilä) Henrik Kiskin 1622, Hendrich Keskinen 1624, Henrich Kijskinen 1633, Hendrich Kijski Kijskilä 1648, Hendrich Kiskenen Kiskilä 1654.306 Kiiskilänkylän perustaja Heikki Erkinpoika Kiiskinen asettui asumaan Lautuanjärven rannalle 1600luvun alussa. Hänet mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1622. Lautuanjärvi jakaantui
myöhemmin maatumisen vuoksi kahteen osaan: toinen puoli jäi Lautuanjärveksi ja toinen
puoli nimettiin Kiiskilänjärveksi.307 Luonnollisesti järvenrannalla olevaa kangasta ryhdyttiin kutsumaan Kiiskilänkankaaksi.308
Limingan talonnimi Kiiskilä on muuttunut henkilönnimestä Kiiskinen, joka pohjautuu alkuaan kalalajin nimeen ja sen karjalaiseen muotoon Kiiski. Näitä Kiiskilä-nimisiä talonnimiä on etelämpänä Pohjanmaan jokilaaksoissa, kuten Pyhäjoen Pohjankylässä ja
Kalajoen pitäjän Evijärven (Sievi) kylässä. Evijärven ensimmäinen Kiiskinen oli Tapani
Erkinpoika, joka asutti talonsa 1570-luvulla. Pyhäjoella asunut Lauri Kiiski on mainittu
asiakirjoissa venäläisenä eli karjalaisena.309
Kainuun Nuasjärvelle Kiiskiset ilmaantuivat jo ennen vuotta 1558. Kiiskinen-nimeä
tavataan 1500-luvun puolivälissä Savossa, kuten Juvalla, Rantasalmella, Tavisalmella ja
myöhemmin 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa Säämingillä ja Vesulahdella, joista Juvalla
Kiiskinen-sukunimellisiä on lukumääräisesti eniten. Kiiskinen ja sen peruosa Kiiski ovat
yleisiä Karjalan eri osissa, mutta lähinnä Laatokan länsiosassa ja eteläpuolella, kuten Jääskessä, Kurkijoella, Muolaassa, Pyhäjärvellä, Raudussa, Kurkijoella, Uudellakirkolla ja Viipurin pitäjässä sekä pohjoisempana Uukuniemellä ja Pielisjärvellä310.
Ei voi täsmällisesti sanoa, olivatko Kiiskiset suoraan savolaisia tulokkaita, sillä
Kiiskisiä oli myös Pohjanmaan pohjoisosissa jo 1560-luvulta lähtien. Liminkalaisen Kiiskisen, myöhemmän Kiiskilän juuret ovat todennäköisimmin Savossa. Kiiskilänkylän asutuksen läheisyys ja yhteys Temmeksen, Tyrnävän ja Ängeslevän latvaosien 1500- ja 1600lukujen vaihteessa alkaneeseen savolaisasutuksen syntyyn on ilmeinen.

306 Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 24; Vuotuinen vero 1624. KA 4952A: 147; Maakirja 1633. KA 4969: 42v.; Henkikirja
1648. KA 9126: 264; Maakirja 1654.KA 9138: 67.
307 Kuorilehto 1990, 71.
308 Limingan keräys. Pk. NTA.
309 Matinolli & Ranta 1969, 602–603; Virrankoski 1956, 440; Mikkonen & Paikkala 1983, 197.
310 Pirinen 1982, 753, 768, 784, 808; Mikkonen & Paikkala, 1983, 197; Keränen 1984, 221–222.
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Kilo(la) Jons Kilo 1562, Jons Kiloij 1563, Jons Kiloi 1566, Hendrich ionson Kiloi
1591, Erik Kilåla 1664.311 Liminganjoen itäpuolella Ylipään Kilolan kantatalo jää Impolan
ja Kotian eli Rasilan talojen väliin. Kilolla oli rinnakkaisnimenä Nahka 1500-luvulla. Juho
Heikinpoika Kilo mainitaan vasta 1552 talonisäntänä. Talo oli luultavasti paljon vanhempi,
ja se oli ehkä asumaton autio tai veronmaksukyvytön veroluetteloiden alkaessa vuonna
1548. Vaihtoehtoisesti talo perustettiin vasta 1550-luvun puolivälissä, mutta tämä ei tunnu
kovin uskottavalta. Nimittäin Kilolan talon joesta lähtevä maasarka on hyvin leveä, mikä
kertoo talon varhaisesta maanhankinnasta. Lisäksi molemmat naapuritalot olivat jo asuttuja
vuonna 1548, joten muutenkin tiiviissä jokivarsiasutuksessa ei tuntuisi kovin luonnolliselta
jättää tyhjää maa-aluetta asumattomaksi, ellei kysymyksessä ollut esimerkiksi aikaisemmin
mainitun Nahkan talon viljelys, jolle Kilolan talo syntyi.
Ajatus Kilolan irtaantumisesta omaksi talokseen naapuritalosta ei ole järkevä. Nimittäin viereisen Rasilan talon varhaisimman isännän patronyymin Heikinpojan samannimisyys ei ole vakuuttava osoitus talon eroamisesta esimerkiksi Kotian talosta. Tätä oletusta
vastaan ovat molemmilla taloilla esiintyvät omat henkilönnimiin perustuvat talonnimet:
Kotia, Kilo ja Nahka. Olisi luontevaa, että talon alkuperäinen nimi on ollut Kilo, mutta sen
asuttajaksi tuli 1550-luvulla Juho Heikinpoika Nahka. Hänen veljensä tai isänsä saattoi olla
Nahkalan talon isäntä Heikki Heikinpoika Nahka.312 Tämä selittäisi myös parhaiten talon
maanomistukset sekä nimien vaihtelevuuden. Kilon talon yhteys Nahkalaan tulee esille
myös niittyomistuksissa, sillä Kilolla ja Nahkalalla oli omistuksissaan kaksi niittyä Kilon
Isonniityllä313. Kilo- ja Nahka-nimien rinnakkaisuus ei ollut ainoa, koska ilmeisesti edellisten Juhon ja Heikin veljen Matti Heikinpojan yhteydessä käytettiin nimiä Nahka ja Poutia,
mutta tästä talosta tuli lopulta Pyhtinen.314
Jos Kilo oli keskiaikainen talo, saattaisi se olla vanhinta asutuskerrostumaa Limingan laakiolla, koska sen asema korkeuskäyrällä on ylempänä. Lisäksi ikää puoltaisi sijainti
lähellä entistä jokisuuta, lähellä merkittävää Lapinkangasta ja Liminganjärveä. Iän määrittelyssä on otettava huomioon myös talon mukaan nimetyt merkittävät nautintanimet Kilonjärvi KilonJärfui 1641, KiloiJärfui 1641 ja Kilonneva KilouinNefuf 1652, jotka olivat talon
Ketunmaan ja Kiiskilänkylän välissä sijainneita keskeisiä nautinta-alueita.315 Vain harvoilla
311 Kymmenysluettelo 1562. KA 4646: 48; Kymmenysluettelo 1563. KA 4657: 32v.; Kymmenysluettelo 1566. KA 4687: 2v.;
Kymmenysluettelo 1591. KA 4794: 78; Henkikirja 1664. KA 9146: 395.
312 Kuorilehto 1990, 62, 84.
313 Limingan isonjaon uudistuskartat (Uud.) MHA. KA. Tämän jälkeen uudistuskarttoihin viitattaessa käytetään lyhennettä Uud.
314 Kuorilehto 1990, 62, 116.
315 Limingan talvikäräjät 18.2.1641, fol. 43; Limingan kesäkäräjät 22.7.1641, fol. 59; Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan
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liminkalaisilla taloilla on talon nimeen mukaan nimetty vesistöalue, koska pieniä järviä oli
Limingassa vähän.
Limingan Kilon taloon liittyy myös Oulujärven Manamansalon koillispuolella oleva Kilonniemi, joka kertoo talon varhaisemmasta merkittävyydestä ja osallistumisesta jo
keskiajalla alkaneeseen Oulujärven kalastukseen316. Ilmeisesti Kilon taloon on liitettävissä
Oulujoen varren vesistönimet Kilonpudas, Kilonsaari ja Paltamon Kilo-niminen saari.317
Harvat vanhemmat Kilo-nimet tavoitetaan lähinnä Loimijoelta ja Huittisista Kijloby 1554
Loimijoki; Hen Killi 1554 Huittinen, Karhiniemi, Sampu; Tomss Kilo 1555 Karhiniemi,
Sampu.318
Sanalla kilo on kaksi selitystä 'pieni kala, kilohaili' tai 'hapan', kiloruoho, 'suolaheinä', jotka voisivat olla myös Limingan Kilon kannalta varteenotettavia selityksiä. 319 Kuitenkin Limingan ja Satakunnan Kilo-nimet lienevät alun alkaen olleet henkilönnimiä, jotka
ovat kansanomaisia muunnoksia miehen etunimestä Virgilius>Kilo.320 Vrt. Virkkunen. Liminkalainen Kilo kuulunee alasatakuntalaiseen nimeämistapaan.
Kirjava Swenn Kiriaffva 1558, Swenn Kiriainen 1562, Suen Kiriua 1566, Per Kiriaua 1569.321 Kirjavan talo perustettiin Liminganjoen keskijuoksun itäpuolelle, ehkä Ojanperän ja Poutalan talon välille 1550-luvun loppupuolella, mutta sen tarkempaa sijaintia ei
voida määrittää. Talo jäi lyhytaikaiseksi, koska se hävisi kylästä vuoden 1570 jälkeen. 322 Ilmeisesti talon asukkaat muuttivat uudistilallisiksi Temmekselle, koska sen yhtenä talonisäntänä mainitaan Pekka Kirjava 1580-luvulla.323
Kirjava- ja Kirjavainen-nimiä tunnetaan sekä itäisestä että läntisestä nimistöstä.
Nimimuodot Kirjola ja Kirjala olivat käytössä jo keskiajalla ja uuden ajan alussa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä, mutta myös Karjalassa Clemett Kiriaua 1549
Vpl. Uusikirkko. Varsinkin sukunimi Kirjavainen oli yleinen Karjalassa, josta se luultavasti levisi myös Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Nimimuoto Kirjavainen ei ole tuntematon Satakunnassakaan, koska Loimijoen Koijoella, Kyttälän talossa asuva Heikki Iitu
talvikäräjät 2.4.1652, fol. 470.
316 Historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), pitäjäkartasto, Säräisniemi 3432 02+05 Ia.*-/--. MHA. KA
317 Talvitie 1987, 67.
318 Satakunta, Ak. NTA. KA 1968: 19v.; Ala-Satakunnan maakirja 1554, Huittisten pitäjä. KA 1968: 11; Ala-Satakunnan maakirja
1555, Huittisten pitäjä. KA 1975: 8v.
319 SKES I, 193–194.
320 Alanen 2004, 190.
321 Nokkavero 1558. KA 4598: 12v.; Vuotuinen vero 1562. KA 4645: 228; Kymmenysluettelo 1566. KA 4687: 2v.; Vuotuinen vero
1569. KA 4711: 75.
322 Vuotuinen vero 1570. KA 4717: 67.
323 Vahtola 1991, 113.
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merkittiin vuodesta 1558 alkaen asumaan Kirjavaisen talossa. Sekä Iitu että Kirjavainen
ovat myös lähellä vastaavia liminkalaisia 1500-luvun nimiä Iit(t)o ja Kirjava.324.
Nimi Kirjava sisältää muinaissuomalaisen henkilönnimen Kirja, joka sinänsä on
saattanut kuvata ihmisen ulkomuotoa. Ortodoksisessa perinteessä nimi saattaa olla muunnos kreikankielisistä nimistä Kyriakos tai Kyrinos.325 Limingan Kirjava lienee karjalaista
alkuperää ja saattaa liittyä muutoinkin lähialueille tulleeseen savokarjalaiseen asutusliikkeeseen 1500-luvun puolivälistä alkaen. Kuitenkin nimen kohdalla myös läntinen lähtöalue
on mahdollinen.
Klaavu(la) Olle clauss i Liming 1550, oluff claulan 1577, Oluff clawlan 1580,
Oluff clawla 1581, Oluff Claus 1587, Oluf Clavula 1608.326 Kokon ja Kaiteran talon naapuritalona Liminganjoen itäpuolinen Klaavula kuului suurimpien talojen joukkoon. Talon
ohella Limingasta tunnetaan nautintanimi Klaavunlahti, joka on pienen Liminganlahden
poukaman nimi Se oli nimetty Klaavulan talon omistuksien mukaan, kuten maakappale nimeltään Klaavunraja Clawunraia 1704.327
Klaavulan varhaisin tunnettu isäntä oli Olli-niminen isäntä vuodesta 1548. Hänellä
esiintyi etunimensä yhteydessä kaksi patronyymiä Ollinpoika ja Klaavunpoika. On hyvin
todennäköistä, että Klaavunpoika tarkoitti lisänimen kaltaista nimeä, joka oli patronyymimuodossa. Eikä suoranaisesti tarkoittanut Olli-isännän isää, vaan patronyyminkaltaista nimeä.328 Tämä 'poika' on korostanut esimerkiksi keskiajan vauraimmissa satakuntalaisissa
taloissa yhteenkuuluvuutta perheeseen. Se oli usein talonnimen esimuoto, mutta nimenkäytöntapa hiipui vähitellen 1500-luvulla329. Kyseessä oleva nimenkäyttö toistui joissakin varakkaimmissa taloissa Limingassa, kuten Härmällä ja Klaavulassa.

324 SAY, Loimijoki 1540–1559, 47.
325 SPK 2007, 164.
326 Sakkoluettelo, talvikäräjät 19.1.1550. KA 4541: 10; Kirkkoherra Henrik Laurinpojan ja Limingan pitäjän lautamiesten kirjelmä
18.7.1577. KA 4752: 120v.; Kymmenysluettelo 1580. KA 4759: 77v.; Kymmenysluettelo 1581. KA 4762: 78v.; Sakkoluettelo,
kesäkäräjät 17.7.1587. KA 4780: 80; Kymmenysluettelo 1608. KA 4861: 90.
327 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan talvikäräjät 22.–24.2.1704, fol. 380.
328 Kuorilehto 1990, 86.
329 Suvanto 1987, 343.
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Limingan vanhan Klaavulan suvun kantaisää Klaavua onkin haettava keskiajan Limingasta tai suvun lähtöalueilta, josta nimi olisi siirtynyt Liminkaan. Talonnimi Klaavula
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sisältää henkilönnimen Klaavu (Klaus <Nikolaus)330. Limingan Klaavulan rinnalla käytetty
Klaula-muoto on tunnettu läntisestä Suomesta, kuten nimi Klaavola. Varsinais-Suomessa
1500-luvulla oli ainakin yksi Klaula Thomas Claula 1567 Nousiainen331. Satakunnasta oli
ainakin muoto Klauksela Simon Clauxelan 1551 Tyrvää, Vataja ja Huittisten vauraimpiin
kuuluva, monen sukupolven lautamiessuku Klaula eli Klaavola Siffred Claulan 1552 Huittinen, Nahnia. Saman talon varhaisempi isäntä lautamies Klaus Clafwus Nahniald 1450
mainitaan asiakirjoissa jo keskiajalla.332 Yhteneväisyys molempien liminkalaisten nimimuotojen Klaavu ja Klaula kohdalla merkitsee, että Limingan Klaavula on enemmänkin
satakuntalaista kuin varsinaissuomalaista alkuperää.
Kokko Philpus Kock i Liming 1543, Oluff Kockoy 1548, ol Kockoy 1551, Erich
Kocko i Liming 1551, Erich Kocko Liminge 1553.333 Keskiaikainen Limingan kylän Kokko
oli ylipääläinen länsipuolen talo, Klaavulan ja Kestilän välissä. Asutushistoriallisesti taloa
voidaan pitää varsin varhaisena, koska se sijaitsi joen varren nauhamaisen asutusketjun
yläpäässä. Tätä tukee myös Kokon talolle kuulunut leveä maakaista, joka kertoo talon merkittävyydestä jo keskiajalla. Tätä maaomaisuutta lisäsi myös talon yläpuolella 1500-luvulla
ollut autioitunut Riiski-niminen talo, joka liitettiin Kokon maihin334. Vanha kantatalo oli pitäjän vauraimpia taloja jo 1500-luvulla ja sen varhaisimpana isäntänä mainitaan Vilppu
Kokko vuonna 1543. Talonnimi on syntynyt henkilönnimestä Kokko.
Liminkaa lähimmät vanhat Kokko-nimet olivat Pohjois-Pohjanmaalla Limingan pitäjän Ala-Temmeksellä, Tyrnävällä, Kempeleessä ja Siikajoen pitäjän Lapinkylässä sekä
Iin pitäjässä, mutta nämä Kokot ovat syntyajankohdaltaan nuorempia kuin Limingan keskiaikainen Kokko. Nimittäin useammat Kokko-nimisten talojen asukkaat olivat lähtöisin Limingan Kokosta.335
Kokkoja oli jo 1500-luvulla idässä ja lännessä. Varhaisimpia Kokkoja oli useissa
Karjalan pitäjissä, kuten Heijno Kocko 1552 Uusikirkko Vpl.; marti kocko 1553 Muolaa.336
Myöhemmältä ajalta Karjalan Kokkoja tunnetaan Johan Larsson Kocko 1667 Sortavala,
Paralansalmi; Mårthen Kocko 1681 Sortavala, Telkkiniemi; Peter Kocko 1672 Pälkjärvi.337
330 Mikkonen & Pakkala 1988, 432.
331 Maskun voutikunnan sakkoluettelo, Nousiaisten pitäjän kesäkäräjät 2.8.1567. KA 1088: 11.
332 Suvanto 1987, 39, 41, 224.
333 Sakkoluettelo, talvikäräjät 21.1.1543. KA 4531: 8; Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 9; Vuotuinen vero 1551. KA 4543: 6v.;
Aputraani 1551. KA 4543: 53v.; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 17.7.1553. KA 4549: 27v.
334 Limingan keräys. Pk. NTA; Maakirja 1585. KA 4773: 9.
335 Yk. NTA.
336 Mikkonen & Paikkala 1988, 438.
337 Käkisalmen tuomiokirjakortisto. http://www.narc.fi/Arkistolaitos/tma/kaki/ttsl/ttsl64.htm.
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Läntisessä Suomessa Kokoista on enemmän vanhempia nimitietoja kuin Karjalassa,
mutta myös nimi on yleisempi kuin itäisessä Suomessa. Vanhimpien Kokko-nimisten talo-
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jen levikki painottuu varsin pienelle maantieteelliselle alueelle läntisessä Suomessa. Kokkonimiä oli myös kylännimenä, kuten Kockoijla 1559 Uskela338. Satakunnan Kokot ovat keskittyneet vyöhykkeenä muutamiin satakuntalaisiin pitäjiin lähinnä Köyliöstä Hämeenkyröön asti. Madz (Ericss.) Kockoi 1544 Köyliö, Kepola; Sigfr. Kockoi 1546 Köyliö, Vähäsäkylä; Marcus Kockoij 1546 Loimijoki, Kuninkainen (Eura); Hen(ric) Kockoij 1554 Loimijoki Mäenpää; Madz Kocko 1552 Huittinen, Punkalaitumen neljänneskunta; Madz Kocko
1565, Huittinen, Punkalaidun, Kostila; Knut Kockoilan 1567 Huittinen.339 Huittisten pitäjän
Mommolankylän Kuikon toista taloa nimitettiin myös toisella nimellä Kokoksi340.
Viereisessä pitäjässä Kokemäellä oli myös Kokkoja Michil Kokoy 1525 Kokemäki,
Suomenkylä.341 Siellä oli myös hiukan myöhemmin Lasse Kockoij 1548 Kokemäki, Suomenkylä.342 Edellä olevien pitäjien pohjoispuolella oli Kokkoja Tyrvään pitäjässä jo keskiajan asiakirjalähteistä Johan Kokko 1469 Tyrvää, Kiimajärvi, Joan Kockonpoyka 1490
Tyrvää Kiimajärvi, Olaff Kockoy 1524 Tyrvää, Kiimajärvi. 343 Näitä Tyrvään pitäjään kuuluvia Kokko-asiakirjamainintoja on myös Jöns Kockoij, Erik Kockoij 1546 Tyrvää, Kiimajärvi; Marcus Kocko 1546 Kiikka, Kiikka. Hämeenkyrön pitäjästä tunnetaan ainoastaan
yksi Kokko Eskil Kockoj 1546 Hämeenkyrö, Heinijärvi.344
Pirkkalan pitäjän sekä sen lähipitäjien Kokot ova myös varmuudella keskiaikaisia
taloja: Mikel Kockoj 1541 Pirkkala, Messukylä, Takahuhti; Mats Kockoij 1540 Pirkkala,
Niemi (Ylöjärvi); Ol Kocko 1544 Kangasala, Taipale; Hen Kockolan, Lasse ibm, Madz
ibm 1546 Kangasala, Joensuu; Kockoila 1558 Orivesi; Oleff Kocko 1546 Vesilahti, Kaakila.345
Hämeessä Kokkoja oli 1500-luvuilla ainakin kahdessa pitäjässä Kockois 1547, Saarioinen; Anders Kockoij 1560 Sääksmäki, Ritvala346. Etelä-Pohjanmaalla Kokko-nimisiä taloja oli vanhemmalla ajalla ainakin Ilmajoen pitäjässä.347
338 Varsinais-Suomi, Ak. NTA. KA 836: 35v.
339 SAY, Köyliö 1540–1559, 19; SAY, Köyliö 1540–1559, 8. Sigfrid mainitaan Erkinpojaksi; SAY, Loimijoki 1540–1559, 43; AlaSatakunnan maakirja 1554. KA 1968, 21v.; SAY, Huittinen 1540–1559, 74; Ala-Satakunnan kirkollisten verojen tilikirja 1565. KA
2173: 39; Satakunta, Ak. NTA. KA 2198: 6v. Huittisten Kokossa samannimisiä isäntiä kuin Limingan Kokossa, esimerkiksi
harvinaisempi Knut.
340 Suvanto 2001, 1276. Ala-Satakunnan kihlakunta, Huittisten pitäjä, www. narc.fi/suvanto.
341 Suvanto 2001, Ala-Satakunnan kihlakunta, Kokemäen pitäjä, www.narc.fi/suvanto.
342 SAY, Kokemäki 1540–1559, 91. Talo mainitaan vasta 1548 alkaen.
343 Suvanto 2001, 134. Ylä-Satakunnan kihlakunta, Tyrvään pitäjä, www. narc.fi/suvanto. Juho Kokon isännimi Olli.
344 SAY, Kiikka 1540–1559, 24. Talot merkittiin välillä Kallilan neljänneskunnan Kiikoisjärven kylään. Tyrvään ym. voutikuntien
tilikirja 1558. KA 2064: 6v.; SAY, Kiikka 1540–1559, 41; SAY, Hämeenkyrö 1540–1559, 22.
345 SAY, Messukylä 1540–1559, 42; SAY, Ylöjärvi 1540–1559, 2; Maakirja 1544, Kangasalan pitäjä. KA 1925: 56; Maakirja 1546,
Kangasalan pitäjä. KA 1927: 62; Satakunta, Ak. NTA. KA 2059: 37v.; Maakirja 1546, Vesilahden pitäjä. KA 1927: 39.
346 Häme, Ak. NTA. KA 519: 37v.; Pälkäneen voutikunnan maakirja ja tilikirja 1560, sakkoluettelo, Sääksmäen pitäjän syyskäräjät
15.9.1559. KA 3898: 37.
347 Yk. NTA.
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Talonnimien lisäksi Kokko-nimet ovat yhä yleisiä erilaisina asutusniminä, joista
monet on nimetty Kokko-nimisten talojen nautinta-alueiden mukaan.348 Kokko-nimien ohella yleinen nimi on ollut myös nimi Kokkonen, mutta tämä ei ole relevantti nimi pohdittaessa Limingan Kokon alkuperää, koska nimimuoto lienee nuorempaa perua kuin Kokko ja on
pääpainoltaan savolaisnimi.349
Mahdollisesti läntiset ja itäiset Kokko-nimet ovat alkuperältään sama sana, mutta
kahdesta eri merkityksestä lähtöisin. Tätä tukevat kokko-murresanan merkityserot, koska
näiden sanojen merkityksen maantieteellisissä levikeissä on melko selkeät levikkierot.
Idässä nimi kokko 'kotka' on muuttunut lintua tarkoittavasta nimityksestä350. Tämä käsitys
on ollut varsin yleinen ajatus nimistötieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa. Ilman murresanan kokko 'kotka' merkityksen levikin pohdintaa ei voida ratkaista nimen alkuperää. Tätä
päiväpetolintua on kutsuttu murresanalla kokko (aquila chrysaetos, 'maakotka') itämurteissa (KarE, KarP, SavP, KesP, PohK-P) ja toisinaan näiden murrealueiden viereisillä lähimurrealueilla (KarK, KesE-L, Kai, PerP ja LänP) 351. Merkitys 'kotka' tunnetaan myös Aunuksesta ja muista itämurteita lähellä olevilta kielialueilta murresanana kokko.352 Lisäksi on
huomattava rinnakkainen, varsinaisten Kotka-nimien levikki pääasiassa Oulujoki–PohjoisKarjala -linjan eteläpuolisella alueella. Kotka-nimet ovat hyvin harvinainen tämän linjan
pohjoispuolella toisin kuin koko Suomessa yleiset Kokko-nimet.353
Länsi-Suomen murrealueilla onkin lähdettävä tulkitsemaan etymologiaa eri lähtökohdista. Siellä sana kokko ei tarkoita sanaa 'kotka', vaan merkitys on etymologialtaan
monimutkaisempi. Sen yhtenä merkityksenä on läntisillä murrealueilla 'kuhilas' (HämP
eteläpuoli, PohE, SatP) ja perihämäläisessä kontekstissa 'ruiskuhilas; kartiomainen, keilamainen keitto- tai yöpymiskota' (KarE-K sekä joitakin tietoja SatE, VarU, HämK, KarP,
Pöy); 'linnustajan tai kalastajan pyyntikoju' (VarU, HämP, HämE sekä vähemmän VarE–Y,
HämK, KesE, Kym); 'rakennuksen ullakko, luhti' (HämP, SatP, joitakin tietoja HämK,
SatE, Kym, Kuhmoi) sekä 'keko tai kasa' (tietoja jonkin verran SatP, HämP-E). 354 LänsiSuomessa sana kokko merkinnee kartiomaista, keilamaista, vinoa tai vinokattoista raken-

348 Yk. NTA.
349 Mikkonen & Paikkala 1988, 438.
350 SKES II, 224.
351 SMS 7, 802.
352 SKES II, 224.
353 Yk. NTA.
354 SKES II, 209; Uotila-Falck 1971, 89; SMS 7, 801.
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nelmaa, mutta myös näihin muotoihin samaistettavaa kuhilasta, joka on muotonsa puolesta
samankaltainen kuin edelliset.
Joidenkin näiden selityksien pohjalta lienevät saaneet alkunsa myös läntiset Kokkohenkilönnimet, koska läntisten asiakirjanimihavaintojen levikki on yhteneväinen LänsiSuomessa käytettyjen kokko-murresanojen kanssa. Sen sijaan karjalainen sana kokko ei
niinkään noudattele Karjalan vanhojen asiakirjen Kokko-henkilönimiä kanssa, vaan on
yleisempi muualla Karjalassa. Tämä antaisi viitteitä siitä, että liminkalainen Kokko olisi
alkuperältään satakuntalainen tai sen liepeiltä, varsinkin jos nimeä verrataan vanhoihin
asiakirjoissa mainittuihin Kokko-henkilönimiin ja niiden levikkiin.
Kotia rassvs Kottia 1557, Rassmus Kåtijlain i Liminge 1562, Rasmus Kotia 1563
Rasmus Kotiala 1581, Rasmus Kotila 1584.355 Henkilönnimeen Kotia perustuva talonnimi,
myöhemmin Rasilan talo sijaitsi vakituisista Liminganjoen taloista 1500-luvulla. Ylipään
itäpuolen ylimpänä talona. Talo on ehkä keskiaikainen, mutta on myös mahdollista, että se
syntyi vasta 1500-luvun alussa, jolloin se voisi liittyä ylimpien Ylipään talojen myöhäisimpiin syntyvaiheisiin, kuten Kestilän ja Kilon talon yhteydessä on pohdittu. Keskiaikaisuutta
puoltaa talon merkittävä sijainti ja maa-alueiden laajuus lähellä suurta Lapinkangasta ja
sekä entistä Liminganjoen jokisuuta. Talon tienoilta alaspäin alkaa laaja merelle ulottuva
tasainen maankohoamisen seurauksena syntynyt laakio, jolle valtaosa Limingan kylän asutuksesta Liminganjoen varteen syntyi.
Vanhana nimenä Limingan Kotia on harvinainen Pohjanmaalla, kuten monessa
muussakin maakunnassa. Kotia-nimisiä kylän- ja talonnimeä on löydettävissä jo keskiajalta, kuten Varsinais-Suomesta Qwotiellae 1463 Uudenkirkon pitäjä Tl. 356 Kotia-alkuisia kylännimiä oli Hämeen ydinalueilla yksi: Quodiala 1463 Mäskälä, Kodiala (Vanajan pitäjä);
Kodiala 1509, Mäskälä, Kodiala (Vanajan pitäjä) 1509.357 Edellisten lisäksi tunnetaan Hämeestä henkilönnimi Kotila michel andersson kotilan 1507 Kulsiala; Oleff Andersson kotilan 1467 Hollola.358 Lisäksi on tulkittava Kotilaksi keskiaikainen Uudeltamaalta oleva nimi
Kåttila 1482, Vihti.359

355 Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6v.; Sakkoluettelo, talvikäräjät 19.1.1562. KA 4646: 76; Kymmenysluettelo 1563. KA 4657:
32v.; Kymmenysluettelo 1581. KA 4762: 78v.; Kymmenysluettelo 1584. KA 4771: 81.
356 Hartvik Japssonin tuomiokirje 22.7.1463 Uudellakirkolla, FMU IV, no 3206, 208–209.
357 Hans Djäkenin tuomiokirje 30.10.1463 Mäskälässä, FMU IV, nro 3220, 218; Klas Henrikssonin tuomiokirje 28.1.1509
Janakkalassa, FMU VII, nro 5364, 6.
358 Mikkonen & Paikkala, 1983, 226–227.
359 FMU V, nro 3950, 53
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Kotia-nimellä on myös yhteys Kotilainen-sukunimelle, joka lienee syntynyt nimestä Kotia. Näiden nimien taustalla on muinaisskandinaavinen Goti tai Gote, jolle ovat rinnakkaiset nimimuodot Tanskassa Kote tai saksalainen Got(te).360
Limingan Kotia eli Rasila on mitä ilmeisimmin joko lounais- tai kaakkoishämäläinen nimi, sillä nimellä ei ole vastineita esimerkiksi Satakunnasta. Tämä asettaisi Kotian eli
Rasilan Limingan laakiolle syntyneistä taloista kylän vanhimpien talojen joukkoon. Tätä
puoltaisi myös se, kuten edellä on todettu, läheisyys huomattaviin maastokohteisiin, esimerkkinä Lapinkangas. Myös kuuluminen Liminganjoen ylimpinä oleviin taloihin koko
kylässä viittaa siihen talo on iältään vanhimpia. Ks. Rasila
Koukkari Heinijärven yhtä Hyryn taloa kutsuttiin Hyry-Koukkariksi.361 Talonnimi
perustunee henkilönnimeen Koukkari, mutta se voi olla myös paikallissyntyinen. Koukkari
nimitys viittaa erityisesti pohjalaisiin talonnimiin, joita tavataan varsinkin Etelä-Pohjanmaalta.
Lähin Koukkari-niminen talo oli kuitenkin Siikajoen varren Paavolasta, jonka varhaisimman isännän on otaksuttu olevan Paavolan Hyryn talon poika, kuten aikaisemminhan todettiin Heinijärven Hyryn ensimmäisen isännän tulleen Paavolan Hyrystä. Paavolan
Koukkari on saanut nimensä ilmeisimmin joen mutkasta. Maaston muotoon perustuva nimeämistapa on myös Heinijärvellä mahdollinen, koska Koukkarin kohdalla jouduttiin Heinijärvi kiertämään, koukkaamaan, jotta olisi ollut mahdollista päästä järven toiselle puolelle. Tämä perustuisi sanaan koukka 'koukku, koukuntapainen esine', jolla kuvataan mutkaa.
Nimen taustalla voi olla myös Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä käytetty
koukkari 'sahrantapainen, monisorkkainen aura', joka olisi myös luonteva selitys nimelle. 362
Koukkari-nimenä tai nimeämistapana on Hyry-nimen tavoin satakuntalaista lähtöä.

360 Mikkonen & Paikkala, 1983, 226–227.
361 Limingan keräys. Pk. NTA.
362 Vuorela 1981, 196; Mikkonen & Paikkala 1983, 228; Leiviskä 2010, 85.

107

108
Kramsu Lasse Krampsu 1569, Lasse Krampsu 1570, Thomass Simonssån Kramsula 1654363 Kramsun talo sijaitsi Liminganjoen keskijuoksulla, suurten kantatalojen Jussilan
ja Pietilän välillä. Talo syntyi keskiajalla, ja sen ensimmäisenä tunnettuna isäntänä oli
vuonna 1548 Olli Antinpoika. Talonnimi Kramsu pohjautuu henkilönnimeen Krampsu eli
Kramsu.364
Suomessa nimi Kramsu on peräti harvinainen. 1500-luvun asiakirjoista tiedetään
Limingan lisäksi yksi maininta Satakunnasta Under såthe Her Oloff Krampsis 1558, Kokemäki. Koska Kramsu nimenä on vähälukuinen, on mahdollista, että Limingan Olli ja Kokemäellä mainittu Olof Krampsi olisivat jopa sukulaisia, koska heillä oli sama etunimikin. 365
Turun läheltä, Paattisista löytyy liminkalaista Kramsua nuorempi Kramsi. Etelä-Pohjanmaan Kauhavalla on muutamia Kramsu-nimiä Kramsunkalliot, Kramsunluoma, Kramsunneva, jotka voivat olla peruja kadonneesta talosta tai nautinta-alueesta, koska tämännimistä
taloa ei sieltä enää tavoiteta. Nautinta-alueeseen viittaisi myös nimi Kramsunmaa sekä nimien syrjäinen sijainti varsinaiseen talonpoikaisasutukseen nähden.366
Sana kramsu 'roju, rompe, rihkama, tavara' on murresanana ollut tyypillinen Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla (VarP-E, KosTl, Pori, Loi, Tyrvää, Kyl, Tam). Lisäksi
sen merkitys on 'rykelmä' tai 'asuste', joiden murresanalevikki vastaa melko lailla samanlaista maantieteellisesti aluetta. Henkilönnimi Kramsu on ehkä kuvannut liikanimenä henkilön ammattia, esimerkiksi pientavarakauppiasta. Tämä sikäli sopisi myös liminkalaiseen
myöhäiskeskiajalla syntyneeseen Kramsun taloon, koska talo sijaitsi tuolloin korkeuskäyrien mukaan varsin lähellä jokisuuta. Limingan Kramsua on pidettävä alkuperältään murresanan levikin perusteella varsinaissuomalais-satakuntalaisena, mutta myös eteläpohjalainen
asutushistoriallinen side on mahdollinen.
Krankka Erich Kranch 1570, Erich Kranch 1574, Erich Kranck 1580, Hans
Krancka 1626, Kranckala 1645.367 Krankan eli Krankkalan talon perustaminen liittyi Liminganjoen Alapään uusien talojen perustamiseen 1500-luvun puolenvälin jälkeen. Talo
mainitaan ensimmäisen kerran Prusi Pietinpojan isännöimänä vuonna 1562. 368 Talo sai
Krankka-nimensä vasta sen seuraavan isännän Erik Kranckan henkilönimen mukaan. Eri363 Kymmenysluettelo 1569. KA 4712: 43; Kymmenysluettelo 1570. KA 4718: 42; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
364 Kuorilehto 1991, 15.
365 Kokemäenkartanon voutikunnan tilikirja 1558, Juhana-herttuan kirje Turusta 28.6.1558. KA 2051: 34
366 Yk. NTA; KKP; Hiski-historiakirjojen hakuohjelma, Kauhavan seurakunta.
367 Kymmenysluettelo 1570. KA 4718: 42; Kymmenysluettelo 1574. KA 4740: 12; Vuotuinen vero 1580. KA 4758: 61; Karjakylvöluettelo 1626. KA 4959C: 36v.; Henkikirja 1645. KA 9120: 394.
368 Kuorilehto 1990, 4.
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kin kohdalla nimeä Kranck ryhdyttiin asiakirjoissa käyttämään vasta hänen ollessaan kruunun palveluksessa 1560-luvun puolivälissä369.
Kranck oli ennen virkamies- tai porvarisnimi, mikä viittaa saksalaiseen vaikutukseen. Samanniminen tunnettu pormestarisuku oli 1500-luvulla Turussa, mutta sillä ei tiedetä olevan yhteyttä Limingan Kranck-sukuun. Myöhemmin talonnimeksi tuli Pieti, ja talo
on eri kuin joen toisella puolen ollut nimismiehentalo Snikkarila, jota myöhemmin kutsuttiin myös Krankkalaksi nimismies Karl Kranckin mukaan.370 Vanhemman Krankkalan talon tiluksia olivat Krankkalan vainio Kranckala wainiå 1644 ja 1661 ja Krankkalan vanha
haka Kranckala Wanha Hakha 1647.371 Epäilemättä nimi Kranck on syntynyt vasta Pohjanmaalla, mutta sen nimeämistapa lienee siirtynyt joko Varsinais-Suomesta, Ruotsista tai
jopa saksalaisesta vaikutuspiiristä. Ks. Snikkarila
Kristiernilä Isaak Josepsson Chrestenlä 1648, Isack Josepssån Christiälä 1654,
Christiärnilä hemmanet 1655.372 Kristiernilän nimi perustuu Lithoviuksien pappissuvun jäsenen Christianus (Kristiern) Henrikinpojan etunimeen. Christianus Henrikinpoika oli Limingan kappalaisena ainakin vuodet 1607–1608. Tähän Liminganjoen itäpuoliseen ja pappilan yläpuoliseen taloon yhdistettiin Okkosen ja Moukan vierekkäiset talot noin vuonna
1630, jolloin sitä ryhdyttiin kutsumaan Kristierniläksi. Nämä liitetyt talot palautuivat myöhemmin takaisin itsenäisiksi taloiksi ja samalla Kristiernilän nimi hävisi Limingasta. Nimi
Christianus 'kristitty' on latinankielinen nimimuoto, jonka muunnos ja Kristiernille rinnakkainen Kristian on ollut käytössä erityisesti Pohjoismaissa ja alasaksalaisella kielialueella.373

369 Palkkaluettelo 1564. KA 4667: 132; Palkkaluettelo 1565. KA 4677; 97v. Ennen vuotta 1565 Erik-etunimen yhteydessä mainitaan
ainoastaan hänen patronyyminsä.
370 Kerkkonen 1983, 97–98, 112; Kuorilehto 1990, 4, 97.
371 Limingan talvikäräjät 8.2.1661, fol. 6; Limingan kesäkäräjät 19.7.1644, fol. 316; Limingan talvikäräjät 9.2.1647, fol. 230.
372 Henkikirja 1648. KA 9126: 264. ; Maakirja 1654. KA 9138: 67. ; Limingan kesäkäräjät 23.–24.7.1655, fol. 62v.–63.
373 Mikkonen & Paikkala 1988, 100; Kuorilehto 1990, 44 123.
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Kärppälä Lasse Kerpe 1490, Sahl. Pastpros änkia Kärpälä 1674, Isaach Bengdtsson Kerppela ifrån Limmingoby 1706, Kärppälä Hemman 1707.374 Jo keskiajalla nykyisellä
Pohjois-Pohjanmaalla oli ainakin yksi Kärppä-niminen talo. Ei voida täysin varmuudella
sanoa, oliko tämä talo juuri Limingassa vai Oulunsalossa Jesper Kerpp 1544.375 Joka tapauksessa myöhemmältä ajalta tunnetaan Limingasta kaksi taloa: Kärppälä ja Kärppä. Ensin mainittu oli Lithovius-suvun talo 1600-luvulla. Kyseessä oli ilmeisesti sama talo kuin
Pappilan ja Moukan välissä ollut Juustila, jonka nimi saattoi olla keskiaikaista perua. 376
Tällä talolla oli myös sen mukaan nimetty niitty Kärppälän niitty kärpälä nijttyet land ähr
Pitkänperänsuolla. Toinen Kärppä-niminen talo oli Alapäähän vuonna 1562 tienoilla perustetun yhden Härmän talon sivunimi.377 Ilmeisesti talonnimi Kärppälä ja Kärppä pohjautuvat henkilönnimeen Kärppä.
Oulunsalon lisäksi vanhoja Kärppä-nimisiä taloja Pohjanmaan pohjoisosasssa oli
esimerkiksi Simossa påual Kärpe 1585 ja Oulujoen varrella. Etelämpää, Vöyriltä tiedetään
niin ikään Kärppä-nimi.378
Varsinais-Suomesta ainoat keskiaikaiset nimihavainnot keskittyvät lähinnä Lietoon
Kaerpele 1440; Kärpis i Lundo 1444. Kärppä-nimillä oli laajin levikki Satakunnassa jo
keskiajalla. Kärppiä oli jo useissa pitäjissä 1500-luvun puoleen väliin mennessä: Kärpen
oian sw 1506 Kokemäki; Pawal Kherpelle 1510 Huittinen; Jöns Kärppä 1552 Karkku,
Kärppälä; Olof Kärpä 1546 Karkku (Suodenniemi), Pajuniemi; Hendrich Kärppä 1562
Kangasala, Tiihala; Michel Kärppä, Lasse Kärppä 1553 Lempäälä, Lumiala; Kärppä 1571
Loimijoki; Mårten Kärppä 1576 Loimijoki, Storperä; Henrik Kärppä 1546 Ikaalinen, Kalli. Keskiaikaisia hämäläisiä Kärppä-nimiä edustavat Kärpäin 1477 Sysmä; Kärpänkallio
1486 Padasjoki.379 Näiden lisäksi Kärppä tunnetaan ainakin Rengosta ja Akaalta. Nimi ilmenee myös Karjalassa ja Savossa, mutta ainakin savolaiset nimet ovat 1500-lukua nuorempia.380
374 Kemin, Iin ja Limingan pitäjien talonpoikien valituskirje 1490, FMU V, 4286, 260; Rästiluettelo 1674, Västerbottenin läänintilit,
folio 45. ; Limingan talvikäräjät 15.–17.,19.2.1706, fol. 343; Limingan kesä- ja syyskäräjät 2.–5.9.1707, fol. 336.
375 Vahtola 1991, 99.
376 Kuorilehto 1990, 36.
377 Limingan talvikäräjät 28.-29.1.1630, fol. 125. RR 1.
378 Vahtola 1980, 448, 450; Mikkonen & Paikkala 1988, 478.
379 Valtiohoitaja Kaarle Knuutinpojan kirje Turussa 3.5.1440, FMU III, no 2328, 184; Olof Niklissonin ja Naantalin välinen sopimus
Kaarinan Haagassa 23.9.1444, ArwH III, no 33, 47; Jöns Håkaninpojan laamannintuomiokirje 1506, FMU VI, no 5222, 453; Henrik
Steninpojan laamannintuomiokirje 1510, FMU VII, no 5440, 68–69; Maakirja 1552, Karkun pitäjä. KA 1952: 18v.; SAY, Karkku,
Suoniemi, Mouhijärvi, Lavia, Suodenniemi 1540–1559, 12; Ylä-Satakunnan kirkollisten verojen luettelo 1562. KA 2144: 29;
Maakirja 1553, Lempäälän pitäjä. KA 1553: 51; Satakunta, Ak., NTA. KA 2239: 140; SAY, Loimijoki 1560–1579, 92; SAY,
Ikaalinen 1540 – 1559, 6. Kärpän talon toinen nimi Kalli. Heikin seuraaja talossa Olli Kärppä; Erik Axelssonin tuomiosta jäljennetty
tuomiokirjekopio vuodelta 1477 Hollolan kihlakunnan tuomiokirjassa vuonna 1743, FMU IV, no 3737, 383; Kankaan kartanossa
29.5.1486 päivätty tuomiokirjajäljennös Hollolan kihlakunnan tuomiokirjassa (v. 1649 – 57, fol. 869v.), FMU V, no 4098, 144–145.
380 Mikkonen & Paikkala 1988, 478.
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Kärppä-nimi 'kärppä, vesikko, hilleri' on ehkä yksi vanhimmista henkilönnimistä
Suomessa, ja sitä on pidetty karjalaisena nimityyppinä.381 Kuitenkin vanhat asiakirjanimet
viittaisivat erityisesti vahvaan satakuntalaiseen alkuperään. Tämän perusteella myös Limingan Kärppä-nimiä tai nimeämistapaa on pidettävä hämäläisenä, mutta myös satakuntalainen tai varsinaissuomalainen alkuperä on mahdollinen ellei kysymyksessä ole paikallissyntyinen tai Oulunsalosta siirtynyt nimi.
Linnu(kka) p linnu 1548, Per Linnucka 1562.382 Ilmeisesti nykyisellä Linnukanmäellä, lähellä kirkkoa sijaitsi Linnukan talo, joka hävisi myöhemmin. Pieti Linnukka oli
sen vanhin tunnettu isäntä. Linnukka toistuu Krankkalan pellonnimessä Pikku Linnukka
Picku Linnucka. Lintu-nimet ovat yleisiä, mutta Linnukka-nimet ovat erittäin harvinaisia.
Niitä ei ole Limingan Linnukan lisäksi muita kuin Kempeleen Linnukka ja Pudasjärvellä
Linnukka-aho.383
Linnukka-nimi mukautui suomalaisesta henkilönnimestä Lintu, joka sisältää sanan
lintu. Näiden Lintu-nimien levinneisyys ulottui esimerkiksi Hämeeseen, Satakuntaan, Karjalaan ja Savoon. Karjalassa ja Savossa on tunnettu jo varhain laajalevikkinen nimi Lintunen384. Tässä tapauksessa Linnukka tuskin on syntynyt tästä nimimuodosta. Satakunnassa ja
Hämeessä on useita Lintuja jo 1500-luvulla: Thomas Lindu 1565 Uusikirkko, Kallela; kylännimi Lindula 1556 Lieto; Olof Lindu, 1546 Huittinen, Keikyän neljännes, Saappalan
kylä, Pehula; Mons Lindu 1541 Pirkkala, Suorama; Lasse Lindu, Erich ibm (Lindu), p ibm
(Lindu) 1546 Kangasala, Paalila; Erik Lindu 1546 Kangasala, Leipi; kylännimi linnickala
1547 Porras.385
On luultavaa, että Limingan Linnukka-nimi on paikallissyntyinen, mutta se voi olla
myös henkilönnimeen perustuva. Sen sijaan, jos pohditaan nimen tulemista muualta, olisi
varteenotettavin vaihtoehto mieluiten satakuntalais-hämäläinen tulosuunta.
Lindhen per lindhen 1558.386 Lyhytikäinen talo, jonka sijaintia ei tiedetä tarkalleen,
eikä nimikään ole säilynyt myöhemmille vuosisadoille. Henkilönnimenä se sisältää ruotsinkielen sanan lind 'kesanto, kenttä, nurmikko' ja se voi olla selitettävissä paikanluonteel381 SKES II, 262; Mikkonen & Paikkala 1988, 478.
382 Vuotuinen vero 1548. KA 4534E: 8v.; Vuotuinen vero 1562. KA 4645: 226.
383 Kansalaisenkarttapaikka.fi. Luettu 11.12.2011.
384 Mikkonen & Paikkala 1988, 509.
385 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1001: 36v.; Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 637: 10; SAY, Huittinen 1540–1559, 24; SAY,
Pirkkala, Ylöjärvi, Messukylä, Teisko 1540–1559, 158a.; Maakirja 1546, Kangasalan pitäjä. KA 1927: 52; SAY, Kangasala 1540–
1559, 79; Häme, Ak., NTA. KA 3697: 58.
386 Sakkoluettelo, kesäkäräjät 1558, päiväämätön. KA 4599: 29v.
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la387. Asumus ehkä sijaitsi kesannon tai nurmikentän läheisyydessä, jonka johdosta myös
nimi kirjattiin ruotsinkielisiin asiakirjoihin ruotsinkielisessä muodossa. Nimi olisi paikallissyntyinen, mutta skandinaavisperäinen.
Loukinen Lasse Loukine 1570.388 Loukisen eli Loukeisen talon alkuperäistä sijaintia ei tiedetä. Se perustettiin ehkä alun alkaen Temmeksen kylään, mutta kuului hallinnollisesti Liminkaan ennen Temmeksen tuloa omaksi kyläkseen. Henkilönnimi Loukinen sisältää suomen murteissa käytetyn murteellisen linnunnimen louke 'lokki' (Larus tridactylus).
Kyseessä on rinnakkainen muoto sanalle loue, kuten loukain, loukki ja louve. Karjalan kielessä näiden vastine on lokka.389 Nämä louke-nimet painottuvat lounaismurteiden pohjoisosaan, ja sitä esiintyy myös Satakunnan rannikkopitäjissä. Nimien keskeisintä aluetta on
Rymättylän ja Porin välinen rannikkoalue ja saaristo. Lisäksi niiden keskeiseen murrelevikkialueeseen kuuluu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa. Useimmiten näissä Louke-nimet ovat
yhteydessä pikkukareihin.390 Henkilönnimi Loukinen on lähtökohdiltaan varsinaissuomalais-satakuntalainen.
Lukkari oluff klåckar 1558.391 Ylipään Kokon talon isäntä Olli mainitaan nimellä
Lukkari. Hän hoiti kirkollista lukkarin tehtävää. Suomenkielinen ammattinimike lukkari tulee ruotsinkielen sanasta klockare.392 Vaikka nimen historia viittaakin ruotsinkieleen, on talon asutushistoriaa tarkasteltava nimen Kokko perusteella. Ks. Kokko.
Makkar p mackar 1557, poual mckar 1557393. Kaksi lyhytaikaista taloa Liminganjoen länsipuolella, joiden tarkempia sijaintipaikkoja ei tiedetä ja kyseinen henkilönnimi ei
ole enää elävä nimi paikkakunnalla.
Henkilönnimen Makkar 'makkara' rinnakkainen muoto on itäsuomalaisessa nimistössä yleisempi Makkara. Sen sijaan Makkar-nimet painottuvat enimmäkseen VarsinaisSuomeen ja Satakuntaan: Mackarkoski 1566 Pöytyä, Oripää; Berttila mackarkosken 1551
Köyliö; Hen maka 1544 Hen Macka 1552, Lasse makalainen 1554 Lasse Maakalainen
1557 Huittinen, Keikyän neljännes, Saappalan kylä, Pehula; Olof Mackarus 1546 Hämeen-

387 RSS 2, 239.
388 Vuotuinen vero 1570. KA 4717: 67v.
389 SKES II, 302.
390 Pitkänen 1985, 216.
391 Nokkavero 1558: 4598: 12v.
392 Mikkonen & Paikkala 1988, 516; Kuorilehto 1990, 81.
393 Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6v.; Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6v.
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kyrö, Palko.394 Vanhimpien nimihavaintojen perusteella liminkalainen Makkar-nimi olisi pikemminkin satakuntalainen kuin varsinaissuomalainen.
Martinkauppi Jacob Mårtenss Martinkaup 1648, Jacob Mårtenssån MartinCaupp
1654.395 Martinkauppi kuului joen länsipuolen tiiviiseen taloketjuun. Martinkauppi esiintyy
asiakirjoissa vasta 1552, mutta talo saattoi olla myös vanhempi tai toisesta talosta jaettu.
Vanhimpana isäntänä mainitaan Erkki Tapaninpoika, eikä häneltä tai seuraavilta isänniltä
ole jäänyt jälkeen minkäänlaisia nimiä, jotka kuvaisivat nimen asutushistoriallista luonnetta. Talonisännäksi tuli noin vuonna 1617 Kauppi Martinpoika Laaninen, jonka mukaan talo
nimettiin Martinkaupiksi, patronyymin ja etunimen mukaan.396 Samankaltainen nimimuoto
oli käytössä myös joen toisella puolella, vastapäisessä Matinlaurissa. Etunimi Martti yleisin muoto latinankielisestä nimestä Martinus 'sotainen'. Kauppi-nimelle rinnakkainen nimi
on Jaakob, joiden varhaisempi nimihistoria juontuu muinaisskandinaaviseen Jakaupr-nimeen.

397

Martinkauppi nimenä edustaa paremminkin länsi- kuin itäsuomalaista nimeämis-

tapaa, koska siinä on länsisuomalaiseen nimistöön tyypillinen yhdistelmä Martinkauppi.
Vrt Matinlauri.
Martonen Martoinen 1627.398 Martti Heikinpojan Martosen jälkeen 1620-luvulla
kokonaan autioksi jäänyt lyhytikäinen talo, mutta nimi on edelleenkin pellonnimenä Kenninkankaan lounaispuolella, Tuorilan pohjoispuolella.399
Vanhat asiakirjahavainnot Marto-alkuisista nimistä painottuvat Satakuntaan ja sen
liepeille: martolan 1552 Köyliö, Vähäkylä; Madz martoilan 1554 Kokemäki; Martoila bij,
Kokemäki, Ylistaro. Nimi toistuu myös erilaisissa asutus- ja talonnimissä, kuten Pohjanmaan ruotsinkielisillä alueilla (Mustasaari, Vähäkyrö, Vöyri), Hämeessä (Artjärvi, Elimäki, Lammi) ja Uudellamaalla (Vihti).400
Henkilönnimi Martonen sisältää kansanomaisen muodon Marto miehen etunimestä
Martti. Vahvimmin Limingan Martonen viittaa satakuntalaiseen alkuperään, josta se on
luultavasti tullut suoraan henkilönnimenä tai nimi on annettu satakuntalaisen nimeämistavan mukaisesti.
394 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 612: 29v.Satakunta, Ak., NTA. KA 216a: 68v.SAY, Huittinen 1540–1559, 22.SAY, Hämeenkyrö
1540–1559, 2.
395 Henkikirja 1648. KA 9126: 264. ; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
396 Kuorilehto 1990, 91.
397 Mikkonen & Paikkala 1988, 96, 115.
398 Karjaluettelo 1627. KA 4962: 43.
399 Vuotuinen vero 1620. KA 4934-35: 35; Uud. Häkkinen, Riikola.
400 Satakunta, Ak.. KA 1952: 79. NTA; Ak. KA 1572: 84v. NTA; Ak.KA 2081; 4v. NTA; Yk. NTA; Hiski-hakuohjelma.
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Matinlauri, Laurila Madz Hendssn laurila 1608, Madz Laurilan 1622, Matin Lauri 1626, Mathin Lauri 1629, Matin Lauri 1629, Madz Laurilan 1630, Sijmon Mattzss Matinlauri 1648.401 Matinlauri sijaitsi Liminganjoen itäpuolella Foudilan ja Kaiteran välissä, ja
on yksi taloista, joiden nimessä on kahden eri talonisännän etunimi. Talon varhaisin tunnettu isäntä oli Lauri Pentinpoika, joka oli isäntänä jo 1548, ja taloa on pidettävä keskiaikaisena. Taloa kutsuttiin ensin kyseisen Lauri-isännän mukaan myös Laurilaksi. Hänen pojanpoikansa ja vuodesta 1587 alkaen Laurilan pitkäaikaisen isännän Matti Heikinpojan etunimen mukaan talonnimi muuttui kuitenkin muotoon Matinlauri.402
Etunimen ja patronyymin yhdistelmä talonnimenä oli yleinen muun muassa Lohtajalla, jossa useat talot saivat nimensä kyseisellä periaatteella. 403 Vastaavaa nimeämistapaa
käytettiin useassa Länsi-Suomen pitäjässä aina Satakunnasta Tornionjokilaaksoon. 404 Tämänkaltainen nimeämistapa kuului erityisesti läntiseen nimikäytäntöön. Limingassa tälläisiä nimiä Matinlaurin lisäksi ovat olleet jo edellä käsitellyt Arvonolli ja Martinkauppi.
Vaikka nimi Matinlauri oli paikallissyntyinen, on sitä edellisen perusteella pidettävänä läntisenä nimenantotapana.
Mononen Hindrich Månåla 1686, Anders Månåinen 1689.405 Heinijärven kyläkunnan läntisin talo, jonka Heikki Mononen perusti Hyryn talojen naapuriksi 1600-luvun loppupuolella. Heikki Mononen oli talonsa isäntänä ainakin vuodesta 1686 lähtien. Mononen
oli tunnettu suku Limingan pitäjän Utajärvellä vuonna 1549 ja Oulujärven Säräisniemellä
1570-luvulla sekä Salon pitäjän Tavastkengällä 1560-luvun lopussa. Monoset olivat kuitenkin vahva savolainen suku, josta melkoisella varmuudella myös varhaisimmat Pohjanmaan Monoset tulivat. Savossa oli Monosia esimerkiksi vuonna 1541 Juvalla, Säämingissä
ja Rantasalmella. Karjalan puolella ja varsinkin Laatokan-Karjalassa Mononen oli tavallinen sukunimi. Monosia oli useissa pitäjissä, kuten Viipurin pitäjässä olli monoine 1552;
Jääskessä ollij mono 1549; Muolaassa p Monoinn 1557 ja Äyräpäässä P Monoin 1557.

406

1600-luvulla sukunimiä oli edellisten lisäksi ainakin Kiteellä, Pielisjärvellä, Pälkjärvellä,
Suistamolla ja Tohmajärvellä.407
401 Kymmenysluettelo 1608. KA 4861: 90; Manttaaliluettelo autioista ja kyvyttömistä 1622. KA 4944B: 18; Karja- ja kylvöluettelo
1626. KA 4959C: 37v.; Myllytulliluettelo 1629. KA 4964A: 24; Karja ja kylvöluettelo 1629. KA 4964A: 97; Karja- ja kylvöluettelo
1630. KA 4964D: 1v.; Henkikirja 1648. KA 9126: 264..
402 Kuorilehto 1990, 56.
403 Luukko 1957, passim.
404 Yk. NTA.
405 Kymmenysluettelo 1686. KA 9192: 251. ; Henkikirja 1689. KA 9198: 320.
406 Nissilä 1975, 182; Pirinen 1982, 756; Mikkonen & Paikkala 1988, 559; Vahtola 1991, 119, 123; Leiviskä 2010, 124.
407 Käkisalmen tuomiokirjakortisto.
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Sukunimi Mononen sisältää lyhentymänimen Mono, joko Salomonista tai Filemonista. Myös Montaneuvoinen on mahdollinen, sillä esimerkiksi Utajärvellä nämä kaksi nimeä: Mononen ja Montaneuvoinen kulkevat asiakirjoissa rinnakkain.408 Heinijärven Monosen ensimmäinen isäntä lienee ollut taustaltaan savolainen, mutta saattoi olla syntyperältään myös lähiseudun pitäjistä.
Moukka Olaff Monkoynen 1445, Matz Laarson Måucka 1657.409 Okkosen ja Juustilan talon väliin jäävän Moukan ensimmäisenä isäntänä mainitaan Juho Laurinpoika vuonna
1548. Talon varhaisinta nimeä ei tunneta. Se sai nimensä Moukka vasta vuonna 1655, kun
Temmeksen Moukan isäntä Matti Laurinpoika Moukka muutti taloon 1654–1654 tienoilla.410 Hän sai yhden talonosan, kun Lithovius–Limingius -pappissuvun Kristiernilää (ks.
Kristiernilä) pilkottiin pienemmiksi tilanosiksi.411
Temmeksen Moukka-nimi lienee alkujaan Limingasta, josta tunnetaan vuoden 1445
tuomiokirjeestä Olaff Monkoynen. Hän oli ehkä kotoisin Limingan kylän Ursalasta ja tästä
henkilönnimestä saattoi muuntua myös Moukka. Myöhemmin Ursalan isäntänä oli Sipi
Monkan- eli Juhonpoika Siffrd monchson 1548412 ainakin vuosina 1548–1552, mikä viittaisi
vahvasti variantteihin Monkka ja Moukka.413
Talonnimi Moukan ohella asutusniminä tunnetaan Limingasta niittyalueet Moukankilo ja Moukanniitty, joista viimeksi mainittu voi olla myös Temmeksen Moukan niittyalue. Moukka-nimenä viittaa ehkä keskiaikaiseen isännän etunimeen, josta talonnimi mahdollisesti syntyi. Moukka on nimenä harvinainen.414
Moukka ja Monkka ovat niminä harvinaisia. Kempeleen Monkka perustettiin vasta
1500-luvun jälkipuoliskolla, kuten Temmeksen Moukkakin.415 Näitä nimiä oli jo 1500-luvulla esimerkiksi Huittisissa, Hämeenkyrössä ja Viljakkalassa. 416 Hämeessä oli keskiajan
lopulla henkilönnimi Monko Lauri Mongoy 1506 Akaa, Toijala, jolla voi olla myös yhtymäkohtia Limingan nimistöön.417

408 Vahtola 1980, 444; Mikkonen & Paikkala 1988, 559.
409 Olof Svärdin tuomiokirjeet 14/21.7.1445 Iijoella, FMU III, nrot 2626–2627, 364–365; Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit,
folionumeroton.
410 Henkikirja 1654. KA : ; Henkikirja 1655. KA ?:
411 Kuorilehto 1990, 42, 44.
412 Nokkavero 1548. KA 4534E: 9 .
413 Kuorilehto 1990, 42, 44. Katso esimerkiksi Härmä, jossa käsitellään patronyyminimien kaltaisten nimien nimenkäyttöä.
414 Pk. Limingankeräys NTA; Yk. NTA.
415 Hiltunen 1982, 45.
416 Vahtola 1977, 94.
417 Suvanto 1995, 238.
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Nimi Moukka on suomenkielinen vastine henkilönnimellenimelle Mångs, jonka
lähtökohtana on skandinaavinen nimi Magnus.418 Talon varhaisimmat asuttajat voivat olla
alkuperältään ruotsalaisia, mutta levikki viittaisi ehkä enemmänkin satakuntalaisuuteen.
Mustonen Thomas Mattzson mustoine 1648, Thomass Madtzzån mustojnen 1654419.
Limingan kylän Mustonen on kylässä varsin nuori talo. Talon vaiheita voidaan seurata vasta 1640-luvulta lähtien voidaan seurata tämän talon vaiheita, jolloin sen ensimmäinen isäntä oli Tuomas Matinpoika. Talonpaikka Iiton eli Heiskarin ja Klaavulan välissä viittaa siihen, että paikalla oli talo jo ennen Mustosta. Tälle paikalle Mustonen siirtyi ilmeisesti Rantakylästä.420
Kaksi nautinta-aluetta Mustosenkangas ja Mustosenneva pitäjän etelälaidalla, Hirvinevan läheisyydessä, kielivät talon varhaisemman asutushistorian olemassa olon puolesta.
Nämä maa-alueet olivat varsin merkittäviä Limingassa, ja ne tuskin olisivat olleet myöhäisemmän tulokkaan nautintoja.421
Nimi ilman nen-päätettä tunnetaan myös Satakunnassa, kuten Nils Mustoij 1546
Kokemäki Martoila.422 Länsi-Suomessa Musta-nimet olivat jo keskiajalta lähtien varsin
yleisiä, evätkä ne olleet harvinaisia Karjalassakaan. Alkuperältään Mustonen voi pohjautua
myös karjalaiseen henkilönnimeen Musto(i), mutta myös savolainen alkuperä on hyvin
varteenotettava vaihtoehto, koska Savossa Mustosia oli jo vuonna 1541 Savon eri pitäjissä
ainakin 18 ruokakuntaa. Mustosia oli Säämingissä, mutta eniten niitä oli Juvalla ja Rantasalmella. Näistä pitäjistä siirtyi Mustosia mahdollisesti myös Pohjanmaan pohjoisosiin ja
Kainuuseen.423 Limingan Mustonen lienee tullut suoraan Savosta, ellei kyse ole esimerkiksi
kainuulaisesta muuttajasta.
Nahka(la) Jöns Nakkanpoyka 1490, Jöns nacka 1548, Matz nacka 1548, Henric
nacka 1548, Per Nachca 1566, Eskil Nachka 1587, Thomas Nahka 1622, Nahkala 1647.424
Rantakylän kankaan itäpäässä ja lähelle merta sijoittunut Limingan kylän Nahkalan talo rajoittui lähelle Rantakylän rajaan. Talo perustettiin sijainniltaan korkealle ja näkyvälle paikalle. Tämä voi se viitata hyvin varhaiseen asutushistoriaan, sillä Nahkala on jatkumoa
418 Mikkonen & Paikkala 1988, 110, 120.
419 Henkikirja 1648. KA 9126: 264. ; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
420 Kuorilehto 1990, 89.
421 Pk. Limingan keräys. NTA.
422 SAY, Kokemäki 1540–1559, 39.
423 Vahtola 1980, 325; Pirinen 1982, 757, 809, 815; Mikkonen & Paikkala 1983, 342.
424 Kemin, Iin ja Limingan pitäjien talonpoikien valituskirje 1490, FMU V, 4286, 260; Kymmenysluettelo 1548. KA 4584: 6v.;
Kymmenysluettelo 1548. KA 4584: 6v.; Kymmenysluettelo 1548. KA 4584: 7; Kymmenysluettelo 1566. KA 4687: 2v.;
Kymmenysluettelo 1587. KA 4781: 95v.; Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 23v.; Henkikirja 1647. KA 9125: 341.
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Virkkulan ja Rantakylän vanhalle merenranta-asutukselle. Keskiajalta tunnetaan jo Juho
Nahkanpoika, joka on melkoisella varmuudella nimenomaan Limingan Nahkan talon isäntä. Keskiajan asiakirjamuoto Nakkanpoika viittaa esimerkiksi Härmän, Klaavulan ja Ursalan tavoin samanlaiseen nimenkäyttöön, jossa etunimen yhteydessä käytettiin vanhempaa
suvun nimeä osoittavaa patronyyminkaltaista nimeä. Vuodesta 1548 isäntänä olleella Heikki Heikinpojalla saattoi olla sukulaisyhteys Limingan joen toisella puolella Kilolassa samaan aikaan olleeseen isäntään, koska Kilolan isäntä käytti myös nimeä Nahka. Nahka talonnimenä on harvinainen. Naapuripitäjän Salon Revonlahden kylässä oli nuorempi Nahkalan talo kuin Limingassa. Kokkolasta on myös tieto vanhasta Nahko-talonnimestä.425
Ylä-Satakunnan Pirkkalan pitäjässä oli jo ehkä keskiajalla hävinnyt nimi Nahkola,
koska sitä ei enää mainita Pirkkalassa Kankaantaan kylässä 1500-luvulla. 426 Edellisen ohella Hämeessä oli kylännimi Nahkiala nachkiala, nachkia 1550 Saarioinen.427 Näiden Pirkkalassa ja Saarioisten pitäjässä esiintyvien nimien perusteella Limingan Nahkalaa voisi pitää
joko yläsatakuntalaisena tai hämäläisenä. Kuitenkin nimi voi olla varhaisen vähälevikkisyytensä vuoksi paikallissyntyinenkin. Pirkkalan ja Saarioisten nimetkään eivät varsinaisesti ole kirjoitusasultaan samanlailaisia nimiä, vaan poikkeavat vastaavasta liminkalaisesta Nahka-nimestä. Limingan nimi on voinut muuttua kirjoitusasultaan pitkän ajan kuluessa.
Limingassa nimellä oli vielä 1500-luvulla vahva sija, koska Nahkoja asui ainakin kolmessa
talossa. Nimen synty sopisi hyvin liminkalaisten vielä 1500-luvullakin harjoittamaan erätalouteen ja sen pyyntituotoksiin.
Nissilä Nisse Olsson 1622, Helga Enkan Nissilä 1648, Jören Jörensson nissilä
1654, Jöran Jöranson Nissilä 1657, Jöran Jöranss Nissilä 1671.428 Erotessaan Foudilan talosta noin vuonna 1615 Nissilä sai nimensä ensimmäisen isäntänsä Nissi Ollinpojan mukaan.429 Nissilän isännän Nissin etunimenä käytetään asiakirjoissa enimmäkseen ruotsinkielistä nimeä Nils.430 Talon tiluksiin kuuluivat edelleenkin olemassa oleva Nissilänketo, joka
oli Foudilasta jakaantuneen Nissilän maata. Keto liitettiin takaisin Foudilaan, kun talot yhdistyivät uudelleen.431
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Torvinen 1966, 87; Kuorilehto 1990, 84; Leiviskä 2010, 73.
Suvanto 2001, 655.
Häme, Ak., NTA. KA 3727a: 5v ja 22.
Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4844A: 23 ; Henkikirja 1648. KA 9126: 264. ; Maakirja 1654. KA 9138: 67. ; Henkikirja 1657,
Västerbottenin läänintilit, folionumeroton; Maakirja 1671. KA 9157: 205.
429 Kuorilehto 1990, 55.
430 Esimerkiksi kymmenysluettelo 1622. KA 4944: 23 ja seuraavien vuosien veroasiakirjat.
431 Limingan keräys. Pk. NTA.
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Samalla tavalla kuin Limingassakin, Lohtajan pitäjän Lohtajankylän Nissilä sai nimensä Nils- eli Nissi-nimisen isännän mukaan, kuten Pyhäjoen pitäjän Yppärin Nissilä432.
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli 1500-luvulla ainakin kaksi Nissilää: Nissilä 1566
Masku, Merimasku ja Nils Nissilen 1570 Rauman pitäjä, Sorkka.433 Myöhemmältä ajalla
Nissejä vaikutti myös Karjalassa Hans Nissi 1652 Uusikirkko, Vpl.
Nissi-nimi on Nikolauksen kansanomainen muoto, kuten Niku, Nikki tai Nikko. Näiden lisäksi tunnetaan useita ruotsinkielisiä kansankielisiä nimiasuja: Niss, Nissas, Nissil ja
Nissfolk.434 Levikkinsä perusteella nimimuotoa Nissi käytettiin erityisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, joten nimeämistapa lienee siirtynyt Liminkaan sieltä. On varsin epätodennäköistä, että nimeämisen juuret olisivat Itä-Suomen pohjoisimmissa osissa tai
Karjalassa, koska Limingan Nissilä on verraten varhainen nimi verrattuna itäsuomalaisiin
vastineisiinsa. Vrt. Bisi eli Nikula, Foudila.
(S)Nikkarila, Carll Josepson Nekarala 1648, Carll Josepssån Snickarilla 1654.435
Limingan Nikkarila tai Snikkarila perustettiin vuoden 1566 tienoilla, ja sen ensimmäinen
isäntä oli Niku Tuomaanpoika. Talo oli pitkään yhdysviljelyksessä Bisin talon yhteydessä,
ja siitä tuli lopulta nimismiehen virkatalo. Talo sai uuden nimensä Krankkala, joka vakiintui myöhemmin talon varsinaiseksi nimeksi vuodesta 1686 lähtien talossa asuneen nimismies Karl Kranckan mukaan.436
Virkatalojen nimeämisessä käytettiin Nikkarila nimeä muuallakin. Nimittäin Pyhäjoen kirkkoherran virkataloa kutsuttiin niin ikään Nikkarilaksi.437 Talonnimi Nikkarila kuvannee talon rakentamistapaa tai rakentajaa. Ammattinimityksenä se on lainautunut ruotsin
kielestä (r. snickare) nikkari 'puuseppä'.438 Nimeämistavan levintä näkyy nimen levikissä,
joka on varsin tiheä Hämeessä, mutta ei esimerkiksi Satakunnassa tai Etelä-Pohjanmaalla.
Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja Etelä-Suomen rannikkokaistaleella luonnollisesti ruotsinkieliset Snickar-alkuiset nimet ovat yleisiä.439 Nikkarilalle nimi on joka tapauksessa annettu
läntisen, ruotsin kielestä lainautuneen nimeämispiirteen perusteella.
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Luukko 1957, 35; Matinolli & Ranta 1969, 591.
Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1086: 10; Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1150: 28.
Mikkonen & Paikkala 1988, 600.
Henkikirja 1648. KA 9126: 264. ; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
Kuorilehto 1990, 97.
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Yk. NTA.

121
Nuolua Madz nuolua 1608, Madz Nuoluua 1622, Madz Nuålua 1626.440 Heinijärven
Hyryn (ks. Hyry) rinnakkaisnimi, jonka lähtökohtana on luontonimi Nuolua.441 Tämä talo
perustettiin Iso Nuoluanjärven lähelle, jolloin talo sai nimensä Nuolua. Ks. luontonimi
Nuolua.
Ojanperä, Lasse åijanpe 1550, Lasse oijanpäre 1556, Lass oianp 1562, Lasse
oianperä 1563, olff oianpere 1570.442 Liminganjoen keskivaiheen itäpuolella olleen Tasaisen (ks. Tasainen) keskiaikaisen talon myöhempi vakiintuneempi nimi Ojanperä on harvoja luontonimeen perustuvia keskiaikaisia talonnimiä Limingassa. Nimen lähtökohtana on
Ojanperänkursun ja Liminganjoen yhtymäkohdaksi kutsuttu Ojanperä, jossa kursu päättyy
ja yhtyy Liminganjokeen.
Ojanperä-nimien levikki ulottuu tiiviinä Itä-Hämeestä rannikkomaakuntien kautta
aina Perä-Pohjaan. Muualla tämä nimi on harvinaisempi. Määriteosan sana oja 'maahan
kaivettu uoma; puro' on levikiltään yleissuomalainen, mutta sen perusosan perä 'perä, takapää, loppupuoli' levikki on rajoitetumpi. 443 Perä-nimistö noudattelee Ojanperä-nimen kanssa melkein samanlaista levikkiä lukuun ottamatta Päijänteen itäpuolta, jossa se on harvinaisempi nimen perusosana.444 Näin ollen Ojanperän alkuperä on länsisuomalainen, mutta sen
tarkemmin sen alkuperää ei ole mahdollista määritellä.
Okko(nen) Michel ockij 1557, Mil ockoij 1562, Per Mattsson åckoila 1674.445 Limingan Okko eli myöhempi Okkonen sijaitsee Liminganjoen keskeisimmillä paikoilla pappilan yläpuolella. Talo on keskiaikainen, ja sen ensimmäinen nimeltä tunnettu isäntä oli
Mikko Mikonpoika. Nimen nen-pääte on myöhemmältä ajalta, joten alkuperäinen talonnimi perustuu henkilönnimeen Okko. Heinijärven Rosinjärven aikaisempi nimi Okonlampi
oli Okon talon lähinautintavesialue446. Vesistönnimen muutos osoittaa, että nimiä saatettiin
muuttaa paikalle tapahtuneen nautintamuutoksen ja siihen liittyvän käyttötarkoituksen mukaan, kuten Liminganjoen varrella olleen Okon talon mukaan nimetylle lammelle kävi. Rosin uudistilan perustamisen jälkeen järvi muuttui vähitellen Rosin talon mukaan Rosinjär-

440 Kymmenysluettelo 1608. KA 4861: 90v.; Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 23v.; Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959C:
38v.
441 Kuorilehto 1990, 67.
442 Sakkoluettelo, talvikäräjät 19.1.1550. KA 4541: 10; Sakkoluettelo, talvikäräjät 29.2.1556. KA 4566: 2v.; Kymmenysluettelo 1562.
KA 4646: 47v.; Kymmenysluettelo 1563. KA 4657: 32; Kymmenysluettelo 1570. KA 4718: 42.
443 SSA 2, 262.
444 Yk. NTA; KKP.
445 Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6; Kymmenysluettelo 1562. KA 4646: 47; Rästiluettelo 1674, Västerbottenin läänintilit, fol. 45.
446 Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, pitäjänkartasto, Liminka, 2443 09 Ia.' -/--).
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veksi. Okonlampi osoittaa, että vain harvoilla Limingan taloilla oli oma nimetty vesistö.
Okonlampi Kilojärven rinnalla kuului talojen harvoihin liminkalaisiin nautintavesistöihin.
Liminkaa lähimmät Okko-alkuiset nimet olivat kantatalonniminä Hailuodossa jo
1500-luvulla ja Lumijoella 1600-luvun lopulla. 447 Okko-nimeä on pidetty useimmiten karjalaisena, mikä toki voi olla mahdollista, mutta tämä tarkastelu on tehty Limingassakin nuoremman nimimuodon Okkonen pohjalta. Itäistä alkuperää puoltaisi muun muassa naapuritalona sijaitsevan Riikolan mahdollinen karjalaistausta, kuten melkein vastapäisen Prokon
talon. Karjalassa näitä Okkosia oli jo ainakin 1500-luvulla: h petarin (poi)ca ockaijne 1557
Jääski; Sui ockoin 1564 Viipurin pitäjä, Hans Ockonen 1651 Pielisjärvi. Edellisten ohella
lähempänä Kainuussa oli Okkosia jo 1500-luvulla Sotkamon asuttajina Bengt ockoinen
1563 Sotkamo.448
Todennäköisin asutushistoriallinen yhteys Limingan Okolla oli ehkä kuitenkin Loimijoelle Marcus Oka 1546 Loimijoki, Mellilä; Bengt Ockoi 1565 Loimijoki, Mellilä.449 Sen
sijaan Huittisten Huittisten kylän Ooki(la) ei tule kysymykseen, vaikka nimi on kirjattu
muodoissa Madz Oki 1540, Madz ocke 1569 Huittinen450. On arveltu, että Okko olisi kehittynyt esimerkiksi nimestä Olavi. Toisaalta nimi on lähellä myös sanaa ukko 'vanhus, vanha
mies, äijä', josta henkilönnimi voi olla kehittynyt, mutta tämän sanan käyttö on vähäinen
nimenomaan satakuntalais- ja lounaismurteissa. 451 Tämä ei tietenkään estä yksittäisen loimijokelaisen Okon olevan alkuaan syntynyt sanasta ukko. Limingan Okko on alkujaan alasatakuntalainen, mutta myös itäinen vaihtoehto on mahdollinen.
Pelkonen Lasse Pelkoin i Limingå 1543, Lasse pelkoyn 1548, Hen Pelkoine 1557.452 Pelkosen talo jäi jo varhain 1500-luvulla autioksi, eikä sen sijaintia tiedetä tarkemmin. Talo ei
välttämättä sijainnut aivan Liminganjoen tuntumassa, vaan se saattoi olla kauempanakin.
Talonnimi on sama kuin henkilönnimi Pelkonen. Talon maa-alueisiin kuului vielä myöhemmin tunnettu niitty Pelkosen polvi Pelkosen pålfwi 1662, Pelkosen Polwi Engh 1691.453
Pelkosenpolven perusosa polvi 'mutka' on mahdollinen selitys, mutta esimerkiksi Mouhijärvellä mennä polvelle, lakoon, voisi olla myös niityn nimeämisen peruste, siis tässä ta447 Vahtola 1991 109; Kuorilehto 1994, 686
448 Mikkonen & Paikkala 1988, 616; Kuorilehto 1990, 40.
449 SAY, Loimijoki 1540–1559, 93. Talonnimenä Mellilässä Okko. Mellilässä on myös talonimi Louve, jolla voi olla yhteys
liminkalaiseen nimeen Loukeinen, kuten Mällinen–nimellä Mellilään; SAY, Loimijoki 1560–1579, 94. Pentti-nimi on yleinen
Sotkamon Okkosilla (Hiski-hakuohjelma. Luettu 3.3.2011).
450 SAY, Huittinen 1540–1559, 178; Satakunta, Ak.. KA 2219: 39.
451 SKES V 1975, 1524; Mikkonen & Paikkala 1988, 616.
452 Sakkoluettelo, talvikäräjät 21.1.1543. KA 4531: 7v.; Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 8v.; Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6.
453 Limingan kesäkäräjät 11.–12., 14.7.1662, fol. 131v.; Limingan kesäkäräjät 28.–30.7.1691, fol. 99.

123
pauksessa kysymyksessä voisi olla Pelkosen lakoinen heinäniitty.454 Polvi-nimitys on saattanut syntyä myös myöhemmin, jo Pelkosen talon autioiduttua ja siten voi olla murteellisesti eri alkuperää kuin itse henkilönnimi Pelkonen.
Limingan Pelkosia likeisimmät Pelkonen-nimiesiintymät olivat 1500-luvulla Oulujoen pohjoispuolelta Mattz pelkoin 1563 Ii; Lass pelkinen 1564 Ii ja Kainuusta Henr pelcoynen 1570 Oulujärven pitäjä sekä Pohjanmaan maakunnan keskiosassa oli Pelkosia Lasse pelkun 1568 Kälviä455. Nämä lienevät olleet kuitenkin savolaisekspansion myötä Pohjanmaan latvavesille tulleita asukkaita, jotka olivat nuorempia kuin Limingan Pelkonen. Näiden Pelkosten juuret lienevät Savon Säämingin, Rantasalmen tai Tavisalmen pitäjissä, joista esimerkiksi Säämingissä asui jopa kahdeksan Pelkosten ruokakuntaa vuonna 1541 456.
Karjalan Kannaksella Pelkosia oli jo 1500-luvulla useissa pitäjissä, kuten Jääskessä, Kivennavalla, Lappeessa, Muolaassa ja Viipurin pitäjissä.457
Hämeestä oli yksi varhainen Pelkolan talo pelkola 1547 Hattula kk, Lehijärvi458.
Pelkonen-nimen kantana on muinaissuomalainen henkilönnimi Pelko(i). Pelkonen voi olla
aivan alkujaan hämäläinen tai läntistä perua, koska sitä tavataan muun muassa syvimmässä
Hämeessä Lehijärven hallintopitäjässä. Hämeen nimistö on voinut vaikuttaa myös itäisten
Pelkonen-nimisten sukujen syntyyn. Liminkaan Pelkonen tuli ilmeisimmin Savosta. Karjalainen alkuperä on myös mahdollinen. Lisäksi on otettava huomioon Karjalasta Savoon tapahtunut nimistöllinen siirtymä459. Tämä tarkoittaa Savon Pelkosten olevan alun perin karjalaista alkuperää.
Pelttari Jusse belttar 1548, Jöns beltare 1552, Oluff Beltare I Liminge 1563.
Liminganjoen itäpuolella, Ojanperän ja Poutalan talon välillä sijainnutta Pelttarin taloa ei
voida tarkasti yhdistää myöhempien talojen asutushistoriaan. Pelttari oli Limingassa ammattinimikkeestä lähtevä henkilönnimi. Pohjois-Pohjanmaalta Pelttareita oli Oulunsalossa
ja Pudasjärvellä, jotka kumpikin olivat nuorempia taloja kuin Limingan Pelttari.460

454 SKES III, 598.
455 Mikkonen & Paikkala 1988, 647.
456 Pirinen 1982, 758.
457 Mikkonen & Paikkala 1988, 647.
458 Tilikirja 1547, sakkoluettelo, Hattulan kihlakunta, Lehijärven (LehJ) pitäjän talvikäräjät 1547. KA 3697: 1.
459 Vahtola 1980, 351–352.
460 Kuorilehto 1995, 7, 9.
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Pelttareita tunnetaan useita jo keskiaikaisissa lähteissä, jotka olivat Viipurin Seffred
beltar 1557 ja Turun Claus Beltarae 1347 porvareita. Karjalan Kannaksen Kivennavalla
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oli Pelttari jo 1500-luvulla h belthar 1553. Kuitenkin Pelttari oli levikkinsä puolesta
yleisempi Länsi-Suomessa. Etelä-Pohjanmaalla oli ainakin yksi Pelttari Markus beltare
1559 Isokyrö. Vanhat Pelttarit keskittyvät kuitenkin Satakuntaan: Jöns beltt(are) 1546 Loimijoki, Sikilä; Madz belttari 1546 Huittinen, Vampulan neljännes, Sallila; Morthen
Belt(tare) 1546 Tyrvää, Soinila; Nils belthare 1559 Karkku, Sarkola; Anders beltar 1553
Kangasala, Harhala.461
Pelttari (<ruots. bältare) 'vyöntekijä' oli alkujaan ammattinimitys. Pelttari teki vöitä
ja solkia, ja myöhemmin se muuttui henkilön- ja talonnimeksi 462. Pelttarit painottuvat myöhemmissäkin nimilevinnöissä erityisesti Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntiin. Todennäköisintä on, että Pelttari tuli Liminkaan juuri Satakunnasta henkilönnimenä eikä varsinaisesti ammattinimikkeenä.
Pietilä Henric petile 1557, Hen peteli 1562, Madz Piitilä 1629, Michel Pietilä
1665.463 Pietilä sijaitsi joenvarren itäpuolella, pappilan alapuolella. Limingan kylän Pietilän
lisäksi Virkkulassa oli Pietilä-niminen talo, jolla ei ole yhteyttä Limingan Pietilään. Näiden lisäksi Krankan talon toinen nimi oli Pieti. Limingan kylän Pietilän talonnimi perustuu
etunimeltään Pieti-nimiseen isäntään tai henkilönnimeen Pietilä. Hänen on täytynyt elää jo
ennen vuotta 1548, koska ensimmäisenä isäntänä Pietilässä mainitaan Heikki Hannunpoika, eikä nimi Pieti enää toistu myöhempien isäntien joukossa.464
Pietilä on harvinainen Karjalassa hano petilä 1551 Viipurin pitäjä, mutta ei sielläkään tuntematon.465 Hämeessä Pieti-nimi oli jo keskiajalla paikannimessä Pietiruuhen
Ojansuu Pietirwhen öyiansw 1507 Saarioinen.466 Satakunnassa oli 1500-luvulla muutamia
Pietilä-nimisiä taloja, kuten petilän 1546, Huittinen, Sammu, pietilan 1554, Pirkkala, Pohjankylä; Simon pietilän 1557, Kangasala.467
Levikkinsä perusteella Pietilä-nimiset kantatalot leviävät Päijänteeltä länteen olevalle vyöhykkeelle Hämeeseen, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja näiden lisäksi Uudellemaalle, jotka kertovat Pieti-hypokorismien käytöstä talonnimissä. Edellisten lisäksi saman-

461 SAY, Loimijoki 1540–1559, 12; SAY, Huittinen 1540–1559, 116; SAY, Tyrvää 1540–1559, 41; Satakunta, Ak., NTA. KA 2091:
20; Ylä-Satakunnan maakirja 1553, Kangasalan pitäjä. KA 1959: 41.
462 Mikkonen & Paikkala 1988, 650.
463 Kymmenysluettelo 1557. KA 4584; Kymmenysluettelo 1562. KA 4646: 47; Karja- ja kylvöluettelo 1629. KA 4964A: 97;
Henkikirja 1665, Västerbottenin läänintilit, fol. 520.
464 Kuorilehto 1990, 22, 155.
465 Mikkonen & Paikkala 1988, 659.
466 Olof Jönssonin tuomiokirje 17.6.1507, Saarioinen, Sääksmäen kihlakunta. FMU V, 407–408.
467 Satakunta, Ak. Satakunta KA 1972: 40v., KA 1927: 96v., KA 2030: 17. NTA.
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nimisiä taloja oli lukuisasti Pohjanmaalla. 468 Tämä kertookin vakiintuneesta nimeämistavasta, joka siirtyi asutustoiminnan seurauksena etelämpää esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan
pitäjiin, jossa nimeämisperinne jatkui.

468 Yk. NTA.
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Pietin lähtökohta on latinankielinen Petrus, josta syntyi monia erilaisia kansanomaisia nimimuotoja, esimerkkinä Pietari, Pieti, Pieto ja Pekka469. Olipa Limingan Pietilä
Limingassa syntynyt tai sinne siirtynyt henkilönnimi, on sitä pidettävä länsisuomalaisena,
Hämeen, Satakunnan tai Varsinais-Suomen alueelta tulleena nimenä tai nimeämispiirteenä.
Piipari Jacob Pijpari 1633, Jacob pipar 1642, Jacob Pipare 1647, Jacob Jacobssån Pijpari 1654.470 Piiparin talo Ojanperän ja Poutalan talon välissä oli ehkä vanhempi kuin veroluetteloiden perusteella voidaan varmasti todeta. Talon varhaisimmaksi isännäksi merkittiin Erkki Suninpoika vuodesta 1599 lähtien, mutta on hyvin oletettavaa, että
talo on keskeisen sijaintinsa vuoksi talonpaikka oli ollut jo aikaisemmin asuttu tai se muodostui omaksi talokseen jostakin muusta liminkalaisesta talosta.471 Todennäköisesti talon
varhaisemmat vaiheet vievät veroasiakirjojen veronkantojärjestyksen perusteella Kirjavan
(Swenn Kiriaffva 1558) (ks. Kirjava) taloon, johon myös Erkki Suninpojan patronyymi
viittaisi.472
Talonnimi Piipari oli ehkä alkuaan paremminkin henkilönnimi Limingassa kuin sotilasnimikkeestä paikallisesti syntynyt piipari 'merkinantaja sotaväessä', josta se olisi muuttunut talonnimeksi. Piipari on alkuaan muotoutunut ruotsinkielisestä sotilastermistä pipare. Asiakirjat eivät anna tukea mahdollisesta yhteydestä sotapalvelukseen, joka olisi antanut talolle nimen Piipari.473
Itä-Suomessa Piipari tunnettiin jo ainakin 1600-luvulla sukunimenä Piiparinen. Piiparista on varhaisia tietoja Karjalan Kannakselta: Mattz Pipar 1543 Jääski; Christoffer pipare 1541 Viipuri. Varsinais-Suomessa tiedetään jo keskiajalta useammasta pitäjästä Piipareita: Michil Pipare 1405 Maaria; Eric Pipare 1429 Halikko ja Hämeestä: Peeter Pipari
Micholast 1470 Tuulos.474 Satakunnassa oli jo 1500-luvulla useita pitäjiä, joissa oli Piiparinimisiä henkilöitä: Olof pipar 1541 Tyrvää, Kallila; Henrich pijpar 1555 Karkku, Tyrisevä; Henrich pijpar 1555 Hämeenkyrö, Miettinen; Oluff pipar 1568 Hämeenkyrö, Tokkola.475 Limingan Piipari myöhäisempänä nimenä on ehkä mieluummin länsisuomalainen kuin
itäinen.
469 Mikkonen & Paikkala 1988, 133–134, 659.
470 Maakirja 1633. KA 4969: 41v.; Henkikirja 1642. KA 9110: 378. ; Henkikirja 1647. KA 9125: 341. ; Maakirja 1654. KA 9138: 67.
471 Kuorilehto 1990, 50.
472 Nokkavero 1558. KA 4598: 12v.
473 Mikkonen & Paikkala 1988, 662.
474 Mikkonen & Paikkala 1988, 662.
475 SAY, Tyrvää 1540–1559, 54; Ylä-Satakunnan maakirja 1555, Karkun pitäjä. KA 1978: 17; Ylä-Satakunnan maakirja 1555, Kyrön
pitäjä. KA 1978: 24v.; Ylä-Satakunnan maakirja 1568, Kyrön pitäjä. KA, 2011: 33v.
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Pilto Oluff peltoijn i Liminge 1549, Oleff pildoine 1556, Oleff piltoj 1557, Oleff
pilttåij 1558, Nisius Bildo 1622, Nijsus Bildå 1627.476 Limingan Pilto sijoittuu pappilan alapuolelle Liminganjoen varren itäpuolelle. Talon sijainnin perusteella keskiaikaisen Pilton
isäntänä oli vuonna 1548 Olli Hannunpoika. Pilton rinnakkaisnimimuoto asiakirjoissa on
myöhemmin enimmäkseen Bildo, ja näiden nimien lähtökohtana on henkilönnimi Pilto.
Pilto jaettiin 1600-luvulla kahteen osaan. Toista puolta kutsuttiin nimellä Jaakola.477
Pohjanmaalla ei ollut 1500-luvulla muita Piltoja kuin Limingan Pilto. Eri maakunnissa nimi tulee esille yksittäisenä jo keskiajalla: Varsinais-Suomi Olaf Pyltoi 1420, Köyliö, Uusimaa Bisi Pilt, 1409, Inkoo 478. Sen sijaan Ala-Satakunnassa Piltoja oli monissa pitäjissä: Oleff Peltoi 1540 Jaco: Pildoi 1544 Kokemäki Kakkula; Nils Pildoj 1545 Kokemäki,
Haistila; Oleff Pildoij 1546 Kokemäki, Äimälä; Madz Pildoij 1546 Kokemäki, Äimälä; bildoila; Piltoila 1540 Loimijoki, Niinijoen neljännes; Henrich piltoijnen, Jören piltoela, peder ibm (piltoela) 1556 Loimijoki, Piltoila; per bildoila 1559 Loimijoki; Lass peldoij 1560
Loimijoki, Kempilä.479
Pilto-nimi voi olla alkuaan vanhasta saksalaisesta Bild-pesyeestä, josta ovat peräisin esimerkiksi miehennimet Bildicho, Pilde, Pildhart ja Pilding. Toinen vaihtoehto henkilönnimen selitykseksi voi olla muinaisruotsalainen biltog 'arka, lainsuojaton'. Tästä on
muodostunut esimerkiksi pilttua 'henkipatto', joka on lainautunut suomeen ja lappiin. Sana
piltomus 'äkäinen, pahantapainen' on ollut käytössä Satakunnassa ja Hämeessä. Tästä sanasta on mahdollisesti muotoutunut myös henkilönnimi. 480 On hyvin todennäköistä, että
varsinkin Satakunnassa ilmenevät Pilto-nimet olisivat alkujaan saksalaisia, koska alueen
muun talonimistön juuret ovat vahvasti saksalaisperäisessä nimistössä.481
Pilton talon toisen puolen nimi Jaakola on Jaakko-nimen hypokorismi. Jaako-nimimuodot
ovat yleisiä Lounais-Suomessa. Tämä tukisi myös sitä, että Limingan Pilto on alkuperältään alasatakuntalainen.

476 Sakkoluettelo, kesäkäräjät 19.1.1549. KA 4537: 7v.; Nokkavero 1556. KA 4565:16; Manttaaliluettelo ja nokkavero 1557. KA
4582: 9; Nokkavero 1558. KA 4598: 12; Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 23; Manttaaliluettelo 1627. KA 4961: 60.
477 Kuorilehto 1990.
478 Mikkonen & Paikkala 1988, 665.
479 SAY, Kokemäki 1540–1559, 25, 45, 48, 49; Satakunta, Ak., NTA. KA 2051: 27, v. 1558; Maakirja 1540, Loimijoen pitäjä. KA
1920: 121; Kokemäenkartanon voutikunnan maakirja ja tilikirja 1556. KA 1995: 20v.; Satakunta, Ak., NTA. KA 2078: 27, v. 1559;
Kokemäenkartanon voutikunnan maakirja ja tilikirja 1560, Loimijoen pitäjä. KA 2107: 64v. Kysymyksessä ilmeisimmin Peltoi eli
Piltola-niminen suku ennen 1600-lukua.
480 Rapola 1966, 136; Nirvi 1982, 112–113; Mikkonen & Paikkala 1988, 665.
481 Salminen 2007, 385.

130

131
Pohto Oleff poctho 1549.482 Voi tarkoittaa samaa kuin Poutia (ks. Poutia), mutta voi
olla myös rinnakkainen nimi Poutialle. Pohjanmaalla Pohtoja oli Limingan ohella Keski- ja
Etelä-Pohjanmaalla: Jons pochtu 1552 Kannus; oleff pochto 1546 Ylistaro483. Kuitenkin
Pohtojen varsinainen pesäpaikka oli erityisesti Ylä-Satakunnassa: Olof Poctoij 1541 Pirkkala, Kankaantausta, Michel Pochtoi 1546 Pirkkala, Kankaantausta; Nis. Pochtola 1546
Pirkkala, Sivikkälä; Ol pochtoi 1544 Lempäälä, Hailu (Herrala).484
Pohto lienee alkujaan muinaissuomalainen miehennimi, mutta myös muinaisskandinaavisen etunimen kansanomaiseen muoto on mahdollinen. Pohtoa on pidettävä alunperin
yläsatakuntalaisena nimenä Limingassa.
Poutia, Poutala oluff pouotan 1548, Hendrich poutia 1565, Jacob Påutala 1665.485
Alkuperäisin Poutian talo sijaitsi Sunilaa vastapäätä Liminganjoen länsipuolella, ja sen ensimmäisenä isäntänä oli Olli Poutia vuosina 1548–1551. Hän jätti talonsa ja siirtyi ylempänä olevan Hillin (ks. Hilli) talon isännäksi. Samalla Hilli muuttui Poutiaksi ja mukautui lopulta talonnimeksi Poutala, joka perustuu henkilönnimeen Poutia. Vanhin Poutia muuttui
sittemmin ensin Nahkaksi ja myöhemmin Pyhtiseksi. Ks. Nahka ja Pyhtinen. 486 Talon omistuksiin kuului sen nimeä kantava Poutalanpalo Selkäsenkylässä487 Pohjanmaalla Poutia- ja
Pouta-esiintymiä oli 1500-luvulla jo useita, kuten Michell poutia 1556 Liminka, Oulunsuu;
Michel poutha 1552 Ii; Jons pouta 1553 Kannus; Lasz Pouta 1571 Isokyrö.488 Poutia-nimen
vastaavuus Pouta esiintyy useassa pitäjässä Satakunnassa: Lasse Pouta 1541 Eura, Turajärvi; Mich. Pouta 1546 Eura, Turajärvi; Knut Pouta 1554 Vesilahti, Kulju; Thomas Pouta
1540 Eurajoki, Eura (Vilais).489 Poutia-nimeä tiedetään Hämeessä asiakirjanimini: thomas
oleffson powtala 1506 Kylmäkoski; henrick Poutta 1585 Tammela.490 Pouta ei ollut Karjalassakaan tuntematon Johan Pouta 1694, Uukuniemi, Jaakkima.491

482 Nokkavero 1549. KA 4536:9.
483 Mikkonen & Paikkala 1988, 672.
484 SAY, Pirkkala 1540 – 1559, 48. Purran talonisäntä mainitaan myös nimillä Kurinen (Kuurinen) ja Purra. Kaiskon isäntää nimetään
Pohtona; SAY, Pirkkala, Ylöjärvi, Messukylä, Teisko 1540–1559, 22; Maakirja 1544, Lempäälän pitäjä. KA 1925: 66.
485 Vuotuinen vero 1548. KA 4534E: 8v.; Kymmenysluettelo 1565. KA 4670: 38v.; Henkikirja 1665, Västerbottenin läänintilit, folio
520.
486 Kuorilehto 1990, 116.
487 Limingan keräys. Pk. NTA.
488 Mikkonen & Paikkala 1988, 678; Vahtola 1991, 99.
489 SAY, Eura 1540–1559, 31. Turajärvellä kaksi Pouta–nimistä taloa; SAY, Eura 1540–1559, 31; Ylä-Satakunnan maakirja 1554,
Vesilahden pitäjä. KA 1972: 63v.; SAY, Eurajoki 1540–1559, 28.
490 Mikkonen & Paikkala 1988, 678; Alanen 2004, 139.
491 Käkisalmen tuomiokirjakortisto.
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Henkilönnimen lähtökohtana voi olla verbi poutia 'kärsiä kuivuudesta, haurastua,
kuivettua, pitää poutaa'. Tämä vuodenaikaa kuvaava verbi saattoi antaa aiheen myös lapsen
nimeämiselle; nimen avulla kuvattiin lapsen syntymähetkeä, toisin sanoen kesän pouta-aikaan lapselle annettiin nimi Pouta tai Poutia.492 Näistä se muuttui sukunimeä muistuttavaksi lisänimeksi.
Limingan Poutian ja Poutalan alkuperä lienee satakuntalaisessa asutushistoriassa
ennemmin kuin hämäläisessä, koska alkuperäisin Poutia sijaitsi jo lähempänä nuoremman
asutuksen jokisuuta varsin alavalla paikalla ja satakuntalaista alkuperää olevien liminkalaisten talojen tuntumassa.
Prokko Oluff procko i Liming 1544, p procko ibm (= i Liming) 1544, olle procko
1549, Oleff procko 1557, Siffrid prockoine i Limingebyn 1564.493 Limingan Prokko oli Liminganjoen keskijuoksun taloja, vastapäätä Riikojen taloja, joen länsipuolella. Talolla oli
myöhemmin rinnakkaisnimi Sutinen (ks. Sutinen). Olli (Nikunpoika) Prokko oli talonisäntänä ainakin vuodesta 1544 lähtien.494
Prokkoja oli useissa Pohjois-Pohjanmaan pitäjissä ja kylissä jo 1500-luvulla. Lähimpinä Limingan Prokkoa olivat 1500-luvulla Lumijoen Jöns Pråckola 1650495 ja Hailuodon Nils prockoi 1557. Lumijoelta tunnetaan kuitenkin jo 1500-luvun lopulta Niku Ollinpoika Prokko, joten näissä molemmissa toistuvat samat etunimet Olli ja Niku kuin Limingan Prokossakin.496 Tämä viittaisi näiden kolmen talon keskinäiseen yhteyteen, joka saattoi
olla jonkinlainen etunimiperinne, joka kulki Prokkojen suvussa.
Muualla Pohjanmaalla Prokko ja sille rinnakkainen muoto Prokki toistuvat jo 1500luvulla. Kälviällä ja Laihialla sekä näistä hiukan poikkeava Brock Pietarsaaressa ja Kemin
Lautiosaaressa Morthn brock 1562.497 Viimeisimmän kanssa lähimpänä olisi alasatakuntalainen vastaavuus: Mats Broke 1548 Eura, Sorkkinen; Bråki Matz 1552 Eura.498

492 Mikkonen & Paikkala 1988, 678.
493 Sakkoluettelo, kesäkäräjät 1544, päiväämätön, käräjäkierron mukaan heinäkuussa. KA 4532: 25v.; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 1544,
päiväämätön, käräjäkierron mukaan heinäkuussa. KA 4532: 25v.; Nokkavero 1549. KA 4536:9; Kymmenysluettelo 1557. KA 4584:
6v.; Sakkoluettelo, talvikäräjät 1564. KA 4669: 34.
494 Kuorilehto 1990, 107.
495 Henkikirja 1650. KA 9131: 768.
496 Vahtola 1988, 131; Kuorilehto 1994, 643.
497 Vahtola 1980, 364; Vahtola 1988, 131; Kuorilehto 1994, 643.
498 Euran ja Ulvilan kymmenysluettelo 1548. KA 1935: 20; Satakunta, Ak., NTA. KA 216a:134v.
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Karjalassa Prokko-nimi oli käytössä esimerkiksi paikannimessä: Pråkonsalmi Pråkon salmi 1631 Sortavalan pitäjä, Laatokan Karjalassa. 499 Vanhassa Käkisalmen läänissä
Prokko oli henkilönnimenä Hilippa Procko 1686, Kitee, Tohmajärvi.500

Henkilönnimi

Prokko(i) on karjalaislähtöinen ristimänimi. Se perustuu venäläiseen henkilönnimeen Prokopij, jonka taustalla on kreikkalainen nimi Prokopios. Läntisten Brock-nimien alkuperä
lienee vierasperäisessä Brock-nimipesyeessä.501
Limingan Prokkoa tarkastaltaessa voi olla myös kysymys samanlaisesta varhaisemmissa lähteissä esiintyvät P- ja B-kirjainten vaihtelusta, kuten esimerkiksi liminkalaisissa
Pronkka-Bronckar, Pilto-Bildo tai Pisi-Bisi -nimissä. Kuitenkaan Limingassa nimeä Prokko ei koskaan ole kirjoitettu esimerkiksi muodossa Brock, vaan aina Prokko. On huomioitava myös, että Limingan Prokon talo sijaitsi vastapäätä Riikon taloa, joka viitannee asutuksen synnyn samanaikaisuuteen, mutta myös mahdolliseen samaan tulosuuntaan. Prokko
voi olla läntinen, mutta vahvemmin se näyttäisi olevan kuitenkin karjalaista alkuperää.
Puhakka Olåff Larsson Puhaka i Limingo 1611.502 Henkilönnimeen perustuva talonnimi, joka mainitaan ainoastaan lyhyen aikaa. Talon sijaintia ei voi tarkemmin määritellä.
Puhakka-nimet ovat itäisiä, ja niiden levikki noudattelee Oulu–Kotka -linjan itäpuolta. Pohjanmaalla Puhakoita oli Tervolassa Hans Puhakainen 1626. Se oli maakirjatalo
myös Muhoksella 1650-luvulle mennessä. Puhakka kuuluu Puha-nimiin, joiden varhaisimmat maininnat löytyvät jo vuodesta 1543 lähtien Karjalan Antreasta, Kirvusta ja Ruokolahdelta. Savossa Puhakka oli tuntematon vielä vuonna 1541, kuten Kainuuta asutettaessa vielä 1570-luvulla.
Puhakan etymologia on ollut arvoituksellinen. Sen uskottavimpana selityksenä on
pidetty venäjänkielen sanaa bogat 'varakas, rikas', josta olisivat juontununeet rinnakkaiset
sanat pohakka, pohatta, puhakka, puhatta ' mahtaileva, ylpeä.503 Limingan Puhakan juuret
ovat Karjalassa, mutta Olli Laurinpoika saattoi tulla Liminkaan lähempääkin.

499 AKH 1987, 560. Tiedot perustuvat translitteroituun Käkisalmen läänin maakirjaan vuodelta 1631 (KA 6125a)
500 Käkisalmen tuomiokirjakortisto.
501 Vahtola 1980, 328; Vahtola 1988, 131.
502 Nihtitalot 1611. KA 4876:68.
503 Vahtola 1980, 455; Pirinen 1982, 759; Keränen 1984, 225; Mikkonen & Paikkala 1988, 679; Vahtola 1991, 195.
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Puodinmäki Buådinmäki hem 1705.504 Lithoviuksien pappissuvun kolmannen talon
Puodinmäen perusti Gabriel Laurentiuksenpoika Limingan kirkon ja Limingan joen läheisyyteen Härmänkarin eli Puodin niitylle, jonka hän osti 1660-luvun alussa Tuomas Heikinpojalta.505 Asutusnimi Puodinmäki kuvaa paikan luonnetta. Talo perustettiin mäelle, jossa
oli varastointiin tarkoitettuja puoteja 'aitta, varastohuone, kauppapuoti'.506
Levikkinsä perusteella puoti-nimet – erityisesti ne jotka kuvaavat varastointitarkoitukseen käytettävää puotia – ovat selkeästi läntisiä, mutta yksittäisenä sitä esiintyy
myös Karjalassa. Puoti-nimien ja niiden variaatioiden painopisteet ovat erityisesti
Varsinais-Suomessa, Kokemäenjoen pohjoispuolelta Etelä-Pohjanmaalle ulottuvalla
alueella sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Nimeä on pidettävä paikallissyntyisenä, mutta se on
syntynyt länsisuomalaisen nimeämistradition seurauksena.
Puro Purån Gerttru 1626, Purån Gerttru 1627.507 1600-luvun alkupuolella jonkin
puron varrelle sijoittunut asumus, joka ei ollut asutushistoriallisesti kovin pitkäikäinen.
Luontonimi ei enää ole ollut myöhemmin käytössä.
Puro-nimien levikki on Suomessa varsin yhtenäinen. Se noudattelee savolaisasutuksen leviämissuuntia Suur-Savosta Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaan jokivarsien latvaosille. Nimilevintä ulottuu myös Kainuuseen ja Kuusamoon, jotka olivat savolaisekspansion aikana ja sen jälkeen vahvoja savolaistaustaisten asuttajien kohdealueita. Edellisten lisäksi Puro-nimillä on vahva sija Pohjois-Karjalassa. Puro 'pieni oja, puro' kuvaa pienvesistöä508. Nimi on selkeästi savolaislähtöinen.
Puuskala Kankaanmäellä, Ylipäässä sijaitsevan Kangasrosin (ks. Rosi) myöhempi
nimi.509 Limingan Puuskala lienee ainoa kantatalo, jolla oli kyseinen nimi Pohjois-Pohjanmaalla. Talon mukaan muodostui asutusnimi Puuskasuvanto Heinijärveltä laskevassa Alaojassa eli Yliojassa510.
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Henkikirja 1705. KA 9240: 507.
Limingan kesäkäräjät 10.–11.6.1661, fol. 29, 16.–18.7.1663, fol. 288–289.
SKES III, 648.
Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959C: 38v.; Karja- ja kylvöluettelo 1627. KA 4962: 44v.
SKES III, 655.
Limingan keräys. Pk. NTA.
Limingan keräys. Pk. NTA.
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Nimelle on löydettävissä vastine esimerkiksi Somerniemeltä, jossa se oli kantatalo
1630-luvulta lähtien. Puuska-talonnimi oli myös Hämeen Tammelassa (Mattz Puuska
1666) ja Varsinais-Suomessa Kuusjoella, Liedossa ja Perttelissä (Puuska 1540) sekä Satakunnassa Tyrväällä, Kankaanpäässä ja Ikaalisissa. Idässäkään Puuska ei ole tuntematon,
sillä sama nimi toistuu Muolaassa ja Sortavalassa (Sijdari puuska 1589) sekä Savon Mäntyharjulla ja Mikkelin pitäjässä (Puuska 1664). Sana puuska eli puusniekka 'leskivaimon
kotiinsa naima mies, kotivävy' on sukulaisuutta osoittava appellatiivi. 511 Tämä viittaa siihen, että Kangasrosin myöhempi nimi olisi yleissuomalaiseen tapaan annettu, mutta traditio lienee siirtynyt lännestä, kuten Kangasrosin nimikin. Nimilevikkinsä perusteella eniten
Puuska-nimiä on Hämeessä, joten nimeämistapa voi olla sieltäkin lähtöisin.
Pyhtinen Matz pyhtinen 1582, Mattz pyhtinen 1584, Lasse Pychtinen 1615, Anders
Pyhtinen 1644.512 Matti Nahka eli Pyhtinen ryhtyi isännöimään vuonna 1552 länsipuolella
jokea ja lähellä Alapäätä olevaa Poutian (ks. Poutia) taloa. Nahka (ks. Nahka) oli vanha
keskiaikainen liminkalainen henkilön- ja talonnimi.513
Pyhtinen sen sijaan oli nuorempi nimi Limingassa. Pyhti-alkuisia nimiä pidetään
pohjoispohjalaisina, ja näyttäisi siltä, että Limingan Pyhtinen on Pohjanmaan Pyhtisistä
vanhinta kerrostumaa. Nimiä oli menneinä vuosisatoina muun muassa Kurussa ja Rantasalmella. Nimellä voi olla myös yhteys Pyyhtiä-nimeen, jota esiintyy esimerkiksi Kannaksella. 1300-luvulta peräisin olevasta novgorodilaisesta tuohikirjeestä on löydetty nimi Pühtin,
joka voi olla sama kuin Pyhtinen. Pyyhtiä ja Pyhtinen-nimillä voi olla yhteys suomen ja
karjalan sanoihin pyhittää ja pyhä.514
Sanojen pyhä ja pyhittää merkitykset nimen alkuperää mietittäessä ovat sikäli pohdittavan arvoisia, että A. H. Snellmanin Limingasta vuonna 1887 keräämän perimätiedon
mukaan Limingan ensimmäinen kirkonpaikka olisi ollut juuri Poutian eli myöhemmän
Pyhtisen talon paikalla, Sunilaa vastapäätä 515. Myöhäiseen perimätietoon on syytä suhtautua varauksellisesti, koska Limingan väestössä on tapahtunut suuria muutoksia 1500-luvulta vuoteen 1887 mennessä. Kirkonpaikkana Pyhtinen vaikuttaa erittäin epäloogiselta ja soveltumattomalta, mutta paikka tai talo on saattanut toimia väliaikaisena kirkollisena paik511 Mikkonen & Paikkala 1988, 689–690; Alanen 2004, 124, 183.
512 Kymmenysluettelo 1582. KA 4765: 81v.; Kymmenysluettelo 1584. KA 4771: 81v.; Sakkoluettelo, talvikäräjät 1615, päiväämätön.
KA 4902: 11v.; Henkikirja 1644. KA 9117: 275.
513 Kuorilehto 1990, 116.
514 Mikkonen & Paikkala 1983, 464, 467–468.
515 Petterson 1977, 311.
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kana esimerkiksi varsinaisen kirkon tuhouduttua jonkin hävityksen jälkeen. Limingan Pyhtinen on eniten karjalaiseen nimistöön viittaava, mutta itse Pyhti-nimet ovat pelkästään
pohjoispohjalaisia.

141
Pynnöinen, Pynnö Simon Pynnöine 1626, Simon Pynnöinen 1627.516 Ylipään Kankaanmäen takana sijainnut lyhytikäinen talo, joka on jättänyt Pynnönkangas-nimen ja pellonnimen Pynnö nykyiseen nimistöön.517
Likeisimmät Pynnö-nimet olivat 1500- ja 1600-luvuilla Iissä Thomas Pynnöinen
1633 ja Oulujärvellä pl pijnnoin 1560. Etelämpänä nimiä on kirjattu jo keskiajalla ja vanhimmat nimet ovat peräisin Kannakselta mons bynno 1549 Viipurin pitäjä, Savosta Lau
pynnöin 1551 Vesulahti ja Hämeestä Hanss Pynnon 1484 Hollola.518 Satakunnastakin tiedetään ainakin yksi Pynnö Per Pynnä 1558 Kangasala, Riku.519 Vaikka Savossa ei vuonna
1541 ollut yhtään Pynnöstä, vuoden 1562 ruokakuntaluetteloissa oli Pynnösiä jo Vesulahden lisäksi Pellosniemelläkin. 1560-luvulla jo seitsemän ruokakunnan vahvuus Savossa
viittaa Pynnösten vahvuuden Savossa.520 Limingan Pynnönen oli savolaisia sukuja, mutta
saattoi olla myös alkujaan Oulujärveltä, mutta Pynnä- ja Pynnö-sukuisten alkujuuret lienee
Hämeessä ja Ylä-Satakunnassa.
Pörhö Lasse pörhoij, Hen pörhoij 1563, Siffri pörhö 1636.521 Varhaisin tiedetty
isäntä oli ainakin vuodesta 1548 lähtien Lasse Hannunpoika Pörhö, jonka talo sijaitsi Liminganjoen länsipuolella, lähes pappilaa vastapäätä, Härmälän ja vanhimman Poutian välissä.522 Talonnimi Pörhö syntyi henkilönnimen Pörhö pohjalta. Nimi elää edelleen Pörhön
talon vanhojen nautintamaiden niminä Pörhölänharju eli Pörhönkangas. Näiden ohella
tunnetaan samaa tarkoittava nimi Perhonkangas, jolla voi olla yhteys Limingan Pörhöön.523
Pörhön talo hävisi kylästä asukkaiden siirryttyä Ängeslevälle. 524 Kylään nousi jälleen 1630-luvulla uusi, lyhyen aikaa vaikuttanut Pörhön talo, jonka sijaintipaikka oli veroluettelotietojen perusteella ehkä Pörhönkankaan läheisyydessä. Tällöin asumus olisi saanut
nimensä entisen Pörhön talon nautintamaasta.525
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Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959C: 38v.; Karja- ja kylvöluettelo 1627. KA 4962: 44v.
Limingan keräys. Pk. NTA.
Mikkonen & Paikkala 1988, 692–693.
SAY, Kangasala 1540 – 1559, 94.
Pirinen 1982, 759, 774.
Kymmenysluettelo 1563. KA 5654: 33; Karjaluettelo 1636. KA 9101: 217.
Nokkaveroluettelo 1548. KA 4534E: 9
Limingan keräys. Pk. NTA; Uudistus 8/100 Häkkinen.
Vahtola 1994, 113.
Karjaluettelo 1636. KA 9101: 217.
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Talonimenä Pörhöä tavataan pohjoisempana Tornion- ja Kemijoen suualueilla.
Tämä voisi olla luonteva tulosuunta myös Limingan Pörhöille: Olaff Olsson Pöre 1543
Alatornio; Jacob Pörho 1626 Kemi, Lautiosaari. Eikä Pörhö-nimi ollut Salon pitäjässäkään
tuntematon Helga Pörhöinen 1626. Vanhin tunnettu talonnimi Pörhölä 1506 oli Pälkäneellä ja sen rinnalla oli käytössä henkilönnimi Pörhönen 1547.526
Sanat Pörhö, Perho ja Porho ovat rinnakkaisia. Pörhö-nimien keskittymät ovat nimenomaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kemin ja Tornion pitäjissä sekä Päijänteen molemmin
puolin. Näiden lisäksi nimi toistuu yksittäisenä Karjalaa myöten. Perho-nimet levittäytyvät
kuitenkin Pörhö-nimiä laajemmalle alueelle, ja niillä on vahvempi sija esimerkiksi KeskiSuomen pohjoispuolella, mutta myös Päijänteen lounais- ja itäpuolella. 527 Porho-nimien
suppeampi levikki ilmenee lähinnä Lounais-Suomessa Rymättylän pohjoispuolelta aina
Satakuntaan asti. Pörhö lienee muunnos appellatiivista porho 'verkon tai nuotan alapaulan
kivi'.528
Limingan Pörhön alkuperä on hämäläinen, mutta Pörhöt ovat ehkä tulleet Liminkaan kuitenkin Kemin tai Tornion pitäjästä. Talon alkuperäinen paikka sijoittui nimittäin
varsin lähelle alavampaa ja nuorempaa asutusta, joten ei ole kovin uskottavaa, että asuttaja
olisi tullut suoraan Hämeestä.
Rapakko Alapään Arvolan (ks. Arvola) talon toinen nimi. 529 1500-luvulla syntynyt
Rapakko 'kuralätäkkö, suo, lieju, muta savi' kuvannee liminkalaisen vuonna 1574 perustetun talon paikanluonnetta. Alapään vastaperustettujen talojen tienoot eivät olleet maankohoamisen ja Liminganlahden vesijätön seurauksena olleet kovinkaan kantavia, vaan välillä
liejuisia, mutaisia savimaita. Talonnimenä Rapakko on varsin yleinen ja sen vankinta leviämisaluetta ovat olleet Pohjois-Pohjanmaa ja Kemin pitäjä Hinrich Rapacko 1638, Päijänteen pohjoisosien pitäjät sekä Ylä-Satakunta. Luontonimenä Rapakko-nimistö on laajalevikkisempi.530 Jos tarkastellaan Rapakkoa talonnimenä, oli sen tulosuunta ehkä yläsatakuntalainen. Tämä tulosuunta olisi yhteneväinen myös talon toisen nimen Arvolan alkuperän
kanssa yhteneväinen.
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Mikkonen & Paikkala 1988, 701; Rantatupa 1988, 68; Vahtola 1997, 103.
Yk. NTA; KKP..
Pitkänen 1985, 228.
Limingan keräys. Pk. NTA.
SKES III, 736; Mikkonen & Paikkala 1988, 714; Kuorilehto 1990, 112.
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Rasi(la) Olef Rasi 1613, Olåff Rassi 1620, Clemet Rasi 1626, Erich Ollsson Rasila
1648.531 Liminganjoen itäpuolella, Ylipäässä, Kotian (ks. Kotia) talon toiseksi nimeksi
muotoutui myöhempi nimi Rasi(la) vuodesta 1548 lähtien tiedetyn isännän Rasmus eli
Rasi Heikinpojan etunimen mukaan.532
Rasi-nimiä oli jo 1500-luvulla useissa pitäjissä, joissa talo sai samalla tavalla nimensä Rasmus-nimen kansanomaisesta asusta Rasi. Samanlaista nimeämistapaa käytettiin
esimerkiksi Punkalaitumen Rasilassa, jossa Rasi-talonnimi syntyi isännän etunimen Erasmuksen eli Rasmuksen pohjalta, samoin kuin myös Maskun Rasissa.533 Rasi-, Rasmus- ja
Rasimus-nimet painottuvat satakuntalais-hämäläiselle alueelle: Erich Rasmus 1556 Huittinen, Punkalaitumen neljännes, Talala; Erich Rasila 1571 Huittinen, Talala; Henrik Rassi
1541 Kangasala, Liuksiala; Rassimus thomasson Tijlijla 1570 Mäskälä; Rassmus erichsson
Nijstilä 1561 Padasjoki; Rasmus Simonsson rautila 1547 Porras; Rasius anderson Oijnala
1567 Renko; Rasszimus Andersszon Storbij 1557 Sysmä; Rasimus aruedsonn 1562 Uusikylä.534 Lisäksi Vesilahden Vakkalan Rasi sai nimensä isäntänsä Rasmus Mikonpojan mukaan, kuten Tammelan Jokioisten Rehtijärven tai Akaan Haihunkosken Rasit.
Rasi-nimille rinnakkainen Rasimus on kuitenkin yleisempi itäisissä maakunnissa
Karjalassa ja Savossa, mutta Rasikaan ei ole tuntematon: hind Rasila 1549 Jääski; Rasi
Jwananpoika 1618 Hiitola; L rasia 1551 Viipurin pitäjä; Er Rasilan 1550 Vesulahti. Kuitenkin näiden nimien tilalla toisina vuosina on useimmiten nimi Rasimus.535 Itäisissä Rasinimissä on kysymys enimmäkseen asiakirjojen ortografisista piirteistä, jolloin nimi on kirjoitettu eri vuosina vaihtelevasti. On huomattava, että Rasi-alkuiset nimet eivät ole tuntemattomia Karjalassa, sillä alueella oli jo aikaisin käytössä sukunimi Rasilainen per Rassilainen 1590 Käkisalmi536.
Rasi-nimillä on myös toinen tarkoitus 'ylivuotinen polttamatta jäänyt kaski', jota on
pidetty yleisenä selityksenä lähes kaikille Rasi-nimille.537 Tämä selitys ei kuitenkaan ole
mahdollinen, vaan Limingan Rasia on pidettävä erityisesti satakuntalais-hämäläisenä ni531 Kymmenysluettelo 1613. KA 4885: 47; Karja- ja kylvöluettelo 1620. KA 4944A: 23v.; Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959C:
37v.; Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
532 Kuorilehto 1990, 64.
533 Suvanto 1986, 73; Mikkonen & Paikkala 1988, 715.
534 Kokemäenkartanon voutikunnan maakirja 1556. KA 1995: 10v.; Ala-Satakunnan maakirja 1557, Huittisten pitäjä. KA 2239: 12v.;
SAY, Kangasala 1540–1559, 104. Myöhemmin myös muodossa Rasi; Häme, Ak., NTA. KA 4058: 34v.; Häme, Ak., NTA. KA
3936: 66; Häme, Ak., NTA. KA 3697: 33; Häme, Ak., NTA. KA 4037: 27; Häme, Ak., NTA. KA 3849: 32; Häme, Ak., NTA. KA
3957: 31. Rasimus kotoisin Asikkalan Urajärven, Heinolasta.
535 Arajärvi 1985, 671; Mikkonen & Paikkala 1988, 715–716; Alanen 2004, 58.
536 Nissilä 1975, 170.
537 Heikkilä, 2011, 77–78.
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meämistapana, jossa talonnimi perustuu Rasmus-nimen hypokorismiin. Hämäläistaustaa
tukisi myös myös talon vanhempi nimi Kotia ja talon sijainti, koska se oli vanhoista kantataloista ylimpänä jokea, lähellä merkittävää Lapinkangasta. Tällöin se olisi voitu asuttaa
muuta asutusta aiemmin.
Mutkikkaampaa nimistöä edustaa Limingan kylän toinen Rasi(la), joka oli Kankaanmäen taloja Kankaanmäellä, Kankaan, Kankaalan ja Nahkalan naapuritalo, ihan Rantakylän ja Limingan kylän rajalla. Tämän Rasilan ensimmäinen isäntä oli Juho Rasmukseneli Rasinpoika vuodesta 1607. Mahdollisesti hänellä oli patronyyminsa yhteys perusteella
joen toisella puolella olevaan Kotian eli Rasilan taloon, toisin sanoen hän saattoi olla Rasmus eli Rasi Heikinpojan poika. Nuoremman Rasilan nimien tulkinnan tekee myös ongelmalliseksi se, että talon myöhempi nimi oli myös Rosi (ks. Rosi), josta se muuntuu talonnimeksi Kangasrosi eli Puuskala (ks. Puuskala). Edellä olevat nimet eivät ole kuitenkaan ainoita, sillä taloa kutsutaan välillä myös Harakaksi, joka on linnunnimen harakka (Pica
pica) mukainen.538 Harakka on levikiltään yleissuomalainen, mutta on harvinainen Iijokilinjan pohjoispuolella.539
Rasi- ja Rosi-nimiä tarkasteltaessa on sen taustalla Limingassa miehen etunimi Rasmus eikä Ambrosius. Toki Ambrosius-nimen mahdollinen yhteys on olemassa, mutta sitä
ei ainakaan asiakirjojen perusteella ole mahdollista todistaa.540
Rautia Ans Rautia 1548, Anders Smedh 1557, Matz smedh 1581.541 Rautian eli
Raution talo oli lähellä Pappilaa Kramsun talon vieressä, joen itäpuolella. Se oli perustettu
ennen vuotta 1548, ja sen ensimmäisenä isäntänä tiedetään olleen Antti Laurinpoika. Joskus Rautian korvasi asiakirjoissa myös sen ruotsinkielinen vastine Smed ''seppä'.542 Rautian
sivunimi oli Matela Matela Hemmans 1706.543 Matela tuli toiseksi nimeksi Matti Sipinpojan isännyyden aikana 1600-luvun alussa.544 Limingassa oli myös toinen sijaintipaikaltaan
tuntemattomaksi jäänyt Rautian talo Simon Rautia 1626, jonka historia jäi mahdollisesti lyhyeksi.545

538 Kuorilehto 1990, 73
539 Yk. NTA. Kansalaisen karttapaikka. Luettu 5.6.2012.
540 Kuorilehto 1990, 73.
541 Vuotuinen vero 1548. KA 4534E:9; Manttaaliluettelo ja nokkavero 1557. KA 4582: 9; Kymmenysluettelo 1581. KA 4762: 78v.
542 Kuorilehto 1990, 17.
543 Limingan talvikäräjät 15.–17., 19.2.1706, fol. 273.
544 Kuorilehto 1990, 17.
545 Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4759C: 38v.
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Ammattinimikkeen kaksi muotoa rautia, rautio 'seppä' siirtyivät talonnimiksi. Vanhoja nimimainintoja Rautiasta on enimmäkseen Pohjanmaalta, Satakunnasta ja Hämeestä,
mutta tästä syntynyt sukunimi Rautiainen on selkeästi itäinen ja on yleinen Karjalassa ja
Savossa. Rautia-muoto oli käytössä Pohjanmaalla: mattz rautija 1558 Simo; Mårtten Rawtia 1559 Kalajoki; oluff Rautia 1547 Sievi. Jo keskiajalla oli Satakunnassa Olaf rautia
1442 Huittinen ja Ander Rautia 1456 Asikkala. Rautia nimi onkin muuntunut monilla paikkakunnilla alkuperäisestä Rautiasta Rautioksi jopa entisen paikkakunnan nimessä Rautio.546
Mateloita voidaan pitää levikiltään erityisesti pohjoispohjalaisena. Limingan ohella
toisena vanhana Matelana oli Siikajokilaakson Lapinkylän talo, jonka syntyhistoria on johdettu sukunimestä Matilainen, mutta on pidetty myös mahdollisena, että se olisi nimetty
sen yhden isäntänsä, Matin mukaan.547 Pohjoisten talonnimien lisäksi nimi Matela on ollut
käytössä esimerkiksi kylännimenä Eurajoella ja Pirkkalassa.548
Sivunimi Matela juontunee miehen etunimestä Matti, (< hepr. Mattitja 'Jumalan lahja'),
joka on saanut la-päätteen, ja sille on rinnakkainen muoto Matila, josta on tullut itäinen
sukunimi Matilainen.549 Jos pohditaan nimiä Rautia, Rautio ja Matela, niin levikkinsä perusteella liminkalaisen Rautian, myöhemmän Raution eli Matelan talon nimeämistraditio
on tullut Liminkaan Satakunnasta tai Hämeestä.
Rehu Erich Rehu 1629, Erich Rehu 1629.550 Vain vähän aikaa lähteissä ilmennyt
talo, jonka nimi on suoraan henkilönnimestä Rehu. Pohjanmaan pohjoisosissa Rehu oli
yksi Iin pitäjän taloista Lars Matzson Rehu 1653 Ii, Haukipudas, kuten Salon pitäjässä Per
rehu 1565 Siikajoki. Varsinais-Suomessa Rehuja oli 1500-luvulla kolme: Mattis Rehu
1563 Halikko; Gress Rehule, Lieto; Thomas Rehw 1561 Pöytyä. Satakunnassa Rehu oli
henkilönnimenä Sigffred Rehu 1551 Loimijoki, Oripää ja talonnimenä Rehu oli talonnimenä Pirkkalan Messukylässä jo 1540-luvulla. Muualla Suomessa, lähinnä idässä oli käytössä
sukunimi Rehunen551
On pohdittu, että Rehulla on yhteys Reha- ja Reho-nimiin, joiden taustalla voisi olla
nimi Gregorius. Rehu 'eläimille annettava ravinto' voi myös lähtökohtana monille henkilön- ja talonnimille, koska sana rehu tunnettiin ainakin jo 1700-luvulla. Tämä voi olla jopa
546 Mikkonen & Paikkala 1988, 719–720.
547 Mikkonen & Paikkala 1988, 541; Leiviskä 2010, 77.
548 Satakunta, Ak., NTA.
549 Mikkonen & Paikkala 1988, 116, 541–542.
550 Myllytulliluettelo 1629. KA 4964A: 25; Karja- ja kylvöluettelo 1629. KA 4964A: 97v.
551 Mikkonen & Paikkala 1988, 721; Suvanto 2001, 566, 2098. Loimijoen Rehu oli naapuritalo Prunkka-nimiselle talolle, joka voi olla
nimivastine liminkalaiselle Pronkka-nimelle; Leiviskä 2010, 56.
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uskottavampi selitys kuin Gregorius-nimen hypokorismina pidetty Rehu, jota on ehdottu
Rehu-nimien selitykseksi.552 Limingan Rehu on ehkä lähtöisin lähempää, Haukiputaalta tai
Siikajoelta, mutta se edustaa ehkä lounaissuomalaista, mieluiten satakuntalaista alkuperää.
Riiko(la) Michel Richo 154, Michel rickoij 1557, Mil rijkij 1562, Michell Rijkoila
1566, Hanss rijkoi 1568, Thomas rijku 1570, Jöns Matzson Rijkoila 1648.553 Riikolan eli
myöhemmän Riikun kaksi taloa sijaitsivat Liminganjoen keskivaiheilla jo vuonna 1548
Okon eli Okkosen ja Tasaisen eli Ojanperän talojen välissä. Riikon taloa vastapäätä oli
Prokko. Näistä Riikon taloista ensimmäinen oli Olli Heikinpojan ja toinen talo kuului Mikko Pietinpojalle. Patronyymit kertovat, että Riikolan talo oli jaettu jo ehkä useampi sukupolvi aikaisemmin ennen kyseisiä isäntiä, koska patronyymit eivät viittaa samaan etunimeen. Samalla se kertoo myös, että Riiko oli ollut jo alun alkaen varsin huomattava talo,
koska sen jaetut osat olivat jakamisen jälkeenkin vielä vauraita. Mikko Riikon talon tekee
erityiseksi se, että Riikon rinnalla kulki nimi Gest eli Kesti . Ks. Kesti. Saattaa olla, että talolla oli kauppayhteyksiä jo keskiajalla. Riiko ja Gest eli Kesti ovat sikäli ristiriitaisia nimiä
keskenään, koska niitä on totuttu pitämään erilähtöisinä, Riikoa karjalaislähtöisenä ja Kestiä ruotsalais-saksalaiseen sanaan perustuvana nimenä.554
Lähitienoon Riikot olivat Lumijoella per rijckoi 1554 ja Tyrnävän Ängeslevällä per
rikoij 1563555. Molempien alkukoti oli mahdollisesti Limingassa, koska näiden kaikkien talojen isännillä toistuu etunimessä tai patronyymissä Pekka-nimi. Kemijoella oli yksi Riiko
Hen rijckoin 1558, joka ilmeisesti on yhdistettävä henkilönnimeen Riikonen. Myös Kuivaniemellä oli 1500-luvun puolivälissä Olli Juhonpoika Riikoi eli Gregi. Lohtajalla oli myös
Riiko Oluff Riko 1553.556
Riiko on ollut yleinen etunimi tai sukunimi karjalaisessa nimikulttuurissa, kuten
Erich Richoson Ryss, 1543 Limingan pitäjä, Oulun satama 1543. 557 Tästä on osoituksena
nimessä ilmenevä Ryss, joka viittaa karjalaisuuteen. Itäiset Riiko-nimet ovat enimmäkseen
Riikonen-nimiä.558

552 SKES III, 758; Mikkonen & Paikkala 1988, 721; Ganander 1997, 782.
553 Sakkoluettelo, talvikäräjät 21.1.1543. KA 4531: 7v.; Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6; Kymmenysluettelo 1562. KA 4646:
47v.; Kymmenysluettelo 1566. KA 4687: 2v.; Kymmenysluettelo 1568. KA 4703: 40; Vuotuinen vero 1570. KA 4717: 67v.;
Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
554 SKES I, 186; Mikkonen & Paikkala, 420, 726–727; Kuorilehto 1990, 45–46.
555 Kymmenysluettelo 1563. KA 4658: 33.
556 Nissilä 1962, 146; Mikkonen & Paikkala 1988, 727; Kuorilehto 1990: 45–46;Vahtola 1991, 100; Kuorilehto 1994, 668.
557 Satamaveroluettelo 1543, Oulun satama. KA 4531: 32.
558 Nissilä 1962, 146.
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Nimi voidaan nähdä myös läntisenä, koska keskiajalla oli Varsinais-Suomessa:
Mårthen i Rijghas 1456 Rymättylä; Oleff Rikoij 1440 Halikko.559 Nimi toistuu myöhemmin
kylän- ja talonnimenä Riikola, Rikoijla, 1540 Halikko.560 Raumalla Riikola oli porvarien talonnimenä Riikola jo 1500-luvulla.561 Eurajoella oli ehkä samaa lähtöä oleva nimi Riikko
hen Riikoij.562 Muita vastineita ei Satakunnassa ole, ellei oteta huomioon Kangasalan Rikua, joka voi olla rinnakkainen Riikolle.563 Luultavasti sama nimi ilmenee Liuksialan omistuksissa muodossa Riikuby.564 Se olisi yhteneväinen Limingan Riikon myöhemmän nimen
Riikun kanssa. Sen sijaan Hämeessä Riiko-nimi johtaa lopulta lammilaiseen kylännimeen
Riikonen, joka pohjautunee keskiaikaisiin henkilönnimiin: Michell Rijgast 1448 Lammi;
Oluff Rijgas 1455 Lammi; Påwall Rijgast 1461 Lammi; Oluff Enewalsonn Rigas 1503
Lammi; Ricus Hansson Paeyelae 1501 Padasjoki565 Sittemmin 1500-luvulla Lammilta on
poimittavissa seuraavat kyseistä kylää koskevat asiakirjanimet: Rigas 1539, Rijkois 1544,
Rijkos 1546, Richos 1552 Lammi, Riikonen.566
Riiko-nimiä on usein pidetty tutkimuskirjallisuudessa karjalaislähtöisinä; taustalla
olisi ollut venäläinen henkilönnimi Grigorij. Vrt. Rehu. Tästä on muovautunut karjalainen
ristimänimi (G)riigoi ja lopulta hypokorismi Riiko. Läntiset Riiko-nimet ovat lähtöisin roomalaiskatolisen kirkon piirissä käytetystä Gregorius-nimestä, joka on äänteellisesti hyvin
lähellä ortodoksista Grigorij-nimeä.567 Edellisen perusteella Riikola Halikossa, Riikonen
Lammilla ja Kangasalan Riku viittaavat vahvasti läntiseen Gregoriukseen, koska ne olivat
maantieteellisesti roomalaiskatolisen nimistökulttuurin vaikutuksen alaisena.
On mahdollista, että Limingan Riiko olisi karjalaista alkuperää. Yksi sen puolesta
puhuva todiste on Pohjois-Pohjanmaan asutushistoria: asuttajia on tullut alueelle sekä idästä että lännestä. Toinen karjalaisuutta tukeva seikka on mahdollisesti karjalaislähtöisen
Prokon talon läheinen sijainti ja melko varmasti sen perustamisen samanaikaisuus. Vaikka
nämä viittaisivatkin Karjalaan, on Riikon kohdalla on läntinen vaihtoehto kuitenkin todennäköisempi, koska sen toisen talon yhteydessä käytettiin satakuntalaislevikkistä nimeä
559 FMU IV, 101. Peder Karpelanin tuomikirje Rymättylässä 25.7.1456. No 3009; FMU III, 192 Matti Martinpojan tuomiokirje
Halikossa 30.7.1440. No 2343.
560 SAY, Halikko 1540–1559, 24.
561 Lähteenoja 1946, 107.
562 Ala-Satakunnan kirkollisten verojen tilikirja 1570. Sakkoluettelo 28.6.1570. Eurajoen pitäjä. KA 2229: 131–131v.
563 Satakunta, Ak., NTA.
564 Lagus 1860, 347.
565 FMU III, 443. Olavi Tavastin tuomikirje Lammilla 12.9.1448. No 2762; FMU IV, 78. Tuomiokirje Lammilla 2.10.1455, No 2985;
FMU IV, 181 Tuomiokirje Lammilla 11.10.1461. No 3160; FMU V, 274. Krister Perssonin tuomiokire 6.11.1503. No 4993;
Kristiern Pederssonin tuomiokirje Padasjoella, Hollolan kihlakunnassa 27.1.1501. No 4899.
566 SAY, Lammi 1539–1559, 47.
567 Nissilä 1962,146
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Kesti. Kestillä voidaan myös todella tarkoittaa 'seudulla oleskelevaa vierasmaalaista'568.
Tällöin Riikoa olisi tarkasteltu nimenomaan lähinnä varsinaissuomalais-satakuntalaisen
lähtöisen valta-asutuksen näkökulmasta, jolloin karjalainen alkuperä edusti tätä 'vierasmaalaisuutta'.
Kuitenkin Riikolla on Länsi-Suomessa jo keskiajalla ja uuden ajan alussa Riiko-nimien vertailukohdat, on Limingan Riikoa ehkä pidettävä enemmän länsisuomalaislähtöisenä kuin karjalaisena. On myös mahdollista, että nimi olisi muodostunut jo varhain Limingassa, mutta Riikojen käytössä ollut etunimistö ei tähän ainakaan 1500-luvulla enää viittaisi.
Riinne tai Riinain(en) bnssi Rijnne 1562, Amb o sius rijnain 1563, Blusius rijtn
1564, Blusius perss 1568, Ambrosius perso 1569569. Talo sijaitsi Liminganjoen itäpuolella
Bisin ja Linnukan talon välimaastossa. Se oli luultavasti myöhemmin sama talo kuin
Krankka (ks. Krankka), koska lähteissä veronkantojärjestyksessä samalla paikalla mainitaan Erik Krankka siinä vaiheessa, kun Blusiuksen talonpito päättyy luetteloista. 570 Lopullinen henkilönnimi jää epävarmaksi. Se on vaikea selvittää, koska se on kirjoitettu usealla
eri tavalla liminkalaisissa veroasiakirjoissa.
Nimelle ei löydy vertailunimiä sen enempää idästä kuin lännestäkään. Nimeä on
mahdollisuus tulkita useamman selityksen pohjalta. Yhtenä vaihtoehtona on, että nimi olisi
lähtöisin sanasta rinni, jolle on kaksi etymologiaa: 'veräjä' (Hong., Laih., Merik.) tai 'rekeen asetettava häkki tavaroiden tai heinien kuljettamista varten' (Et.-Pohjanm., Häme, Satak.). Sanalle rinni on rinnakkainen muoto rinti, johon pätevät edelliset selitykset, mutta
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sillä on myös tarkoituksena 'saranoilla kääntyvä portti'.
Toisena selityksenä nimelle on Karjalassa ja Inkerinmaalla käytössä ollut sana rintka
'kauppatori-, -paikka tai -koju', joka voisi olla nimen lähtökohtana.571
Sinänsä nimen selitykseksi kävisi mikä tahansa edellisistä, koska talo oli joenvarressa alin ja se saattoi olla esimerkiksi kylää erottavan karja-aitauksen veräjän kohdalla tai
nimi saattoi liittyä kaupankäyntiin. Jokisuulla jouduttiin kuljettamaan veneillä tuotuja tavaroita eteenpäin, mutta siellä käytiin myös kauppaa, jolloin talo saattoi sijaita kauppapaikan
tuntumassa. Tämän perusteella ei voida varmasti sanoa, onko nimi paikallissyntyinen tai
568 Mikkonen & Paikkala 1988, 420.
569 Kymmenysluettelo 1562. KA 4646: 47; Kymmenysluettelo 1563. KA 4657: 32; Kymmenysluettelo 1564. KA 4670: 38 ;
Kymmenysluettelo 1568. KA 4703: 40 ; Vuotuinen vero 1569. KA 4711: 74 .
570 Vuotuinen vero 1570. KA 4717: 67 ; Vuotuinen vero 1571. KA 4726: 70 ; Kymmenysluettelo 1571. KA 4727: 39 .
571 SKES III, 802, 804

151
mistä nimi Liminkaan olisi tullut. Talon alkuperää voidaan tutkia myös isännän etunimen
Ambrosius tai Blusius avulla Useimmat näihin etunimiin perustuvat kansankieliset nimet
ovat keskittyneet hämäläis-satakuntalaiselle alueelle 1500-luvulla sekä Varsinais-Suomeen
ja Etelä-Pohjanmaalle.572
Riiski Thomas rijski 1568, Thomas Resku 1569, Thomas Risku 1570, Thomas Risku
1573, Thomas rijski 1573.573 Liminganjoen Ylipäässä, Kokon yläpuolella oli Antti Savolaisen Ans Sawolaine 1555 (ks. Savolainen) talo 1550-luvulla, mutta sitä ryhdyttiin hänen
poikansa isännyyden aikana 1560-luvulla kutsumaan nimellä Riiski. Talo autioitui 1580-luvulla, ja se yhdistettiin viereiseen Kokon taloon. 574 Talosta on jäänyt asutusnimeksi nimet
Riiski ja Riiskintörmä, jotka kuvaavat Alakestilän ja Kokkolan talon välissä vielä nykyäänkin olevaa vainiota ja törmää Liminganjoen varrella. 575 Näiden ohella etäämpänä oli Kennilään kuuluva Riiskiketo, joka saattoi olla kyseisin Riiskin talon entinen keto. 576 Vaikuttaa
siltä, että Tuomas Antinpojan veli Erkki Antinpoika oli talollisena 1590-luvulla Limingan
pitäjän Ängeslevällä, joka olisi lähin nimivastine Limingan Riiskille.577
Riska- ja Riiska-nimet ovat venäjänkielisen Grigorij, Griska-nimien mukaelmia.578
Näiden rinnalla myös Riiski voisi kuulua tähän mukaelmaryhmään. Mitä ilmeisimmin savolaisista lähtöä oleva suku olisi lähellä karjalaisia nimimuotoja.
Länsimurteissa (SatK, PohE) nimi voidaan ymmärtää siten, että se sisältää sanan
riiski. Tälle riiskille rinnakkainen sana risku 'kuiva oksa, risu, lehvä' voi olla luonteva selitys. Tämä viittaisi nimen paikallisyntyisyyteen, jonka muut kuin savolaislähtöiset asukkaat
olisivat antaneet. Toinen selitys sanalle riiski 'vyönsolki, solki' (<r. Brisk) on myös luonteva, jos kysymys on annetusta lisänimestä. Sana riiski on ollut käytössä Hämeessä, KeskiSuomessa ja Satakunnassa.

579

Tämän perusteella lisänimi Riiski on läntinen, mutta suku,

jolle se annettiin, oli savolaislähtöinen.

572 Mikkonen & Paikkala 1988, 30.
573 Kymmenysluettelo 1568. KA 4703: 40v.; Vuotuinen vero 1569. KA 4711: 75v.; Vuotuinen vero 1570: KA 4717: 67v.; Vuotuinen
vero 1573. KA 4736: 79; .Kymmenysluettelo 1573. KA 4737: 82..
574 Nokkavero 1555. KA 4566: 16 ; Maakirja 1585. KA 4773: 9.
575 Limingan keräys. Pk. NTA.
576 Uud. Kennilä
577 Matinolli 1989, 11.
578 Vahtola 1980, 366.
579 SKES III, 812.
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Riitto(i)nen p Ryttoynen 1548, p Rettin 1551.580 Limingan Ylipäässä 1540- ja 1550luvuilla ollutta Riittoisen taloa ei voida tarkasti yhdistää myöhempiin kylässä olleisiin taloihin. Se sijaitsi lähellä Heinun ja Kokon taloja. Lyhytaikaisuudesta johtuen myös ei nimen tulkintaa voida täysin tarkasti todeta.
Lähimmät vastineet, jotka saattaisivat tulla kysymykseen, ovat Riittiö-kylännimet
Varsinais-Suomessa, kuten Michil Rittio 1569 Rymättylä; Rittio 1570 Vehmaa; Rittio 1556
Rusko, Vahto.581 Nimen lähin vertalukohta voisi olla myös Savossa ja Karjalassa jo 1540luvulta alkaen tunnettu sukunimi Riittinen an rijtinen 1549 Pellosniemi; Magns Rijtt 1543
Jääski; p riittine 1558 Kivennapa; Matti ryttien 1552 Viipuri pitäjä. Nimen taustalla lienee
idässä ja lännessä tunnettu sana riitto 'pinomainen kasa olkikupoja, heiniä tai olkia', josta
on tullut lisänimi Riittoinen. Nimen selitykseksi on tarjottu lisäksi esimerkiksi Sigfridin
kansanomaista muotoa, mutta tämä on hyvin epätodennäköinen johtopäätös.582 Limingan
Riittoinen on ehkä savokarjalainen, mutta talonpaikka lähellä länsisuomalaista alkuperää
olevien talojen naapurina viittaisi myös länsisuomalaiseen alkuperään.
Rosi Nyb: Sigfred Råssj 1689.583 Heinijärven Okonlammen rannalle syntyi 1680-luvulla
uudistila, jonka ensimmäiset asuttajat olivat ehkä Limingan kirkolta kotoisin. Nimi Rosi ei
tule esille talon ensimmäisen isännän kohdalla patronyyminä, joten luultavinta onkin, että
nimen historia on lähtöisin Kankaanmäen Kangasrosista (ks. Puuska, Harakka) ja perustuu henkilönnimeen Rosi.584 Talonnimi Rosi toistuu joissakin asutusnimissä: Rosinniitty,
Rosinjärvi Rosinkangas, Rosinselkä ja Rosinniitty.585
Nimelevikiltään Rosi painottuu Satakuntaan, josta on kaksi asiakirjamerkintää nimenkäytöstä keskiajalta Ambrosius Calilan 1477 Tyrvää, Kaltsila; Ambrosius Caltzi 1481.586 1500luvulta samoilta paikoilta tunnetaankin seuraavat Rosi-nimiset talot: Erik Rosi 1544 Tyrvää, Kaltsila; Per Rosi 1546 Pirkkala, Tanila ja näiden lisäksi ehkä olivat Madz Rossi 1572
Karkku, Kallo; p rossi 1546 Kangasala, Lyytikkälä.587

Näyttäisi siltä, että Rosi-nimet

ovat satakuntalaispainotteisia toisin kuin laajalevikkinen Rossi-nimi. Nämä kummatkin

580 Vuotuinen vero 1548. KA 4534E: 9; Nokkavero 1551. KA 4543: 6v.
581 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1133: 30; Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1150: 5v.; Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 612: 18v.
582 SKES III, 782; Pirinen 1982, 760; Mikkonen & Paikkala 1988, 728.
583 Henkikirja 1689. KA 9198: 320.
584 Kuorilehto 1990, 132.
585 Limingan keräys. Pk. NTA.
586 Suvanto 2001, 19. Tyrvää.
587 SAY, Tyrvää 1540–1559, 11; SAY, Pirkkala 1540–1559, 23. Talo myöhemmin Tossi ja Toosi; Ylä-Satakunnan maakirja 1572,
Karkun pitäjä. KA 2254: 18v.; Maakirja 1546, Kangasalan pitäjä 1546. KA 1927: 62.
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ovat kansanomaisia muotoja Ambrosius-nimestä.588 Limingan Rosi-nimen nimeämishistoria on satakuntalainen.
Routtu nils Routu 1557; Nils routtu 1563.589 Routun talo, myöhemmän Soldanin
talo oli Liminganjoen Alapään itäpuolen talo, jonka varhaisin isäntä oli Niku Nikunpoika
Routtu ainakin vuodesta 1548 lähtien. Tämän lisäksi Liminganjoen varressa oli toinen
Routtu sekä Rantakylässä kolmas talo. Toista Limingan Routun taloa, joka sijaitsi ensimmäisen Routun eli Soldanin naapurissa, kutsuttiin myöhemmin Suniksi. Ks. Suni, Sunila.
Sen ensimmäisenä isäntänä oli Erkki Suninpoika ainakin vuodesta 1548 lähtien. Ilmeisesti
tässä talossa harjoitettiin myös sepän ammattia, koska talonisännän nimen yhteydessä mainitaan välillä ammattinimikkeet Smed tai Rautia. Ks. Rautia.590
Kummatkin Limingan kylän Routun talot sijaitsivat aikaisemmin ylempänä, länsipuolella jokea, ja siirtyivät sieltä itäpuolelle alempana joenvartta olevalle uudelle tontille jo
1500-luvulla. Aikaisemmin Routun talot olivat nimittäin veronkantojärjestyksessä Härmän
ja Poutian välissä, joen länsipuolella, mutta talojen paikka veronkannossa muuttui myöhempää sijaintia vastaavaksi.591 Talojen ohella Limingassa olivat talojen mukaan nimetyt
niityt Routunkari ja Routunsarka.592
Routtu-nimiä tavataan ainoastaan Satakunnasta Henr. Routtu 1546 Tyrvää, Järvenpää;
Erich rottu 1559, Pirkkala, Terälahti (Teisko).593 Nämä nimet sisältävät sanan routtu, joka
merkinnee samaa kuin sana routto Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Routolla eli riuista tehdyllä haasialla kuivatettiin erilaisia kasveja, mutta myös tilapäisesti eloja. 594 Tästä sanasta on syntynyt jo Satakunnassa lisänimi Routtu. Epäilemättä Limingan Routut ovat ovat
levikkinsä perusteella satakuntalaisia.
Ruotsinoja Ruotzinåja hemman 1698; Rotzinåjan hemman 1699.595 Ruotsinoja laskee Temmesjoen ja Liminganjoen väliin jäävälle tasankoalueelle. Sen varrelle sijoittuva
Ruotsinojan talo oli lähellä Haaran ja Tornion taloja. Ruotsinoja oli 1600-luvulla toinen
Lithovius-pappissuvun perustama uudistila, jonka raivauksen aloitti 1640-luvulla Limingan

588 Mikkonen & Paikkala 1988, 737.
589 Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 7; Kymmenysluettelo 1563. KA 4657: 33.
590 Kuorilehto 1990, 121.
591 Kuorilehto 1990, 118.
592 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan kesäkäräjät 16.–18.7.1670, fol. 455V/210.
593 SAY, Tyrvää 1540–1559, 13; Liuksialan kartanon voutikunnan maakirja 1559, Pirkkalan pitäjä. KA 2089: 50. Samassa kylässä
myös kaksi Jutilan taloa. Nimestä ei ole täyttä varmuutta, tarkoittaako se nimeä Routtu.
594 Vuorela 1981, 398.
595 Henkikirja 1698. KA 9218: 266. ; Henkikirja 1699. KA 9221: 253.
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kappalainen Laurentius Josephinpoika. Hän haki talolleen vielä varsinaisen perustamisluvan ja verovapauden kuningatar Kristiinalta vuonna 1652.596
Ruotsi-nimet ovat levittäytyneet enimmäkseen eteläiseen Suomeen, mutta eivät levikiltään mitenkään johdonmukaisesti. Pohjoisessa Ruotsi-nimiä on Ruotsalo Pattijoki;
Ruotsinoja Ii; Ruotsinkoski Kuivaniemi; Ruotsinniitty Kemi. Osa näistä voi olla nimiä,
joilla on pyritty nimeämään ruotsalaistaustaisia helsinkejä, mutta varmimmin nimet ovat
karjalaisten antamia.597
Kreikanuskoisten karjalaiset nimittivät suomalaisia nimitettiin ruotšeiksi, jotka olivat lännenuskoisia. Limingassa ei ole kysymys sellaisesta nimeämisestä, jossa suomalaiset
olisivat halunneet erottaa Ruotsinmaalta tulleita asukkaita itsestään. 598 Jos tarkastellaan Limingan Ruotsinojaa, niin sen nimen ovat antaneet karjalaiset. Ruotsinojan itäpuolella on
havaittavissa useita karjalaisperäisiä nimiä, kuten Kuve ja Karsikkokuusi, jotka viittaisivat
karjalaisten varhaisen vaikutuksen Ruotsinojan itäpuolella599. Temmesjoki oli siis ilmeisesti
jonkinlainen kahden kulttuurin välinen rajavesistö, jolloin sen länsipuolella oleva Ruotsinoja sijaitsi jo ruotsalaisten eli suomalaisten vaikutusalueella itäpuolen jäätyä enemmänkin karjalaisten vaikutuspiiriin. Näillä suomalaisilla tarkoitettaneen hyvin vahvasti satakuntalaispainotteista asutusta, joka syntyi Ruotsinojan länsipuolelle Limiganjoen varteen.
Tätä kahden kulttuurin kohtaamista puoltaa myös karjalaisten vaikutusalue Oulujokilaakson tuntumassa, jossa he kävivät kauppaa ja jossa heitä kastettiin roomalaiskatolisen kirkon
jäseniksi600. Ruotsinoja saattoi olla karjalaisille jopa jonkinlainen rajoittava maastokohta,
jonka länsipuolella he eivät pystyneet liikkumaan. Tämänluonteinen rajojen asettaminen ei
ollut vierasta keskiajan Pohjanmaalla601.
Savolainen And sawolaine 1556; hanss sawolaine 1556. Antti Savolaisen eli Riiskin talo oli 1550-luvun puolivälissä Limingan Ylipään länsipuolen talo, joka muuttui myöhemmin Riiskiksi. Lähellä oli myös toinen Hannu Savolaisen talo.602
Heti uuden ajan alussa Savolainen-nimi oli laajalevikkinen eri maakunnissa. Savolaista alkuperää osoittavan nimen antoivat usein joko tulopaikan muut asukkaat tai sitten
596 Limingan talvikäräjät 25.2.1644, fol. 278. KA; Kuningatar Kristiinan kirjekopio 5.10.1652. Acta ecclesiastica. Åbo stift, vol 80.
RA.
597 Vahtola 1980, 395.
598 Vahtola 1980, 394.
599 Limingan kesäkäräjät 23.–24.7.1655, fol. 66; Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA.
600 Julku 1970, 3.
601 Vahtola 1991, 144–145.
602 Nokkavero 1555. KA 4566: 16 ; Nokkavero 1556. KA 4565: 16v.; Maakirja 1585. KA 4773: 9.
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Savossa, jossa Suur-Savosta tulleita kutsuttiin Pien-Savossa (Pohjois-Savo) mahdollisesti
savolaisiksi.603 Näin ollen nimellä ei voida osoittaa sukulaisuutta, vaan sillä on vain asutushistoriallinen alkuperä. Limingan Savolaiset olivat Pohjanmaalla ehkä savolaisekspansion
ensimmäistä aaltoa, koska he tulivat syvälle länsisuomalaisen asutuksen keskelle.
Siira olle Sirayn 1551, Oleff sijra 1557, Sigfri Sijra 1629, Sigfri Sijra 1629.604 Limingan kylään merkittiin 1550-luvulta alkaen Olli Siira, mutta hänen talonsa saattoi sijaita
varsinaisesti perustamisesta lähtien Ängeslevällä ja oli Tyrnävän seudun ensimmäisiä asuttajia. Myöhemmin 1600-luvulla Limingan kylässä ollut Siiran talon sijainti jää tietämättä,
koska kysymyksessä on asutushistorialtaan vain vähän aikaa Limingassa vaikuttanut talo.
Talonnimi Siira syntyi henkilönnimestä Siira, jota on ollut tunnettu esimerkiksi Kainuussa
ja Pohjois-Pohjanmaalla Simon Sijra 1628, Kajaani ja Peer sijra 1639, Pudasjärvi. Itäistä
lähtöä kuvastavat vanhimmat nimimaininnat Karjalasta ja Savosta p Sijra 1544 Jääski;
Berthill Sijra 1566 Viipurin kaupunki; pol Syra 1541 Sääminki, Antti sijronen 1556 Rantasalmi. Nimen alkuperän on arveltu olevan esimerkiksi Sigfridin kansanomainen etunimi,
josta se muuttui sukunimeksi. Tätä tukisi myös nimiesimerkki Sira Mestersson 1551 Liminka, Oulun satama. Tämä asiakirjanimi osoittaisi nimen olevan alkuaan etunimi. Siiranimen varsinainen alkuperä voi olla myös vanhatestamentillisessa Siirakki-nimessä.605 Joka
tapauksessa Siira on savokarjalainen nimi.
Sikainen Erich sichainen 1562.606 Ilmeisemmin talo sijaitsi Ylipäässä, jonka täsmällistä sijaintia ei tiedetä, koska talo katosi jo melko aikaisin. Länsi-Suomessa on joitakin
Sika-alkuisia henkilön- ja talonnimiä p sika 1546 Kangasala, Laasoila; Lasse Sika 1557
Kangasala, Epala; vrbanus bengtss sickala 1551 Hattulan kk, Lehijärvi; Sicala 1547 Loppi.607
Itä-Suomessa nimi on enimmäkseen henkilönnimenä Sikanen. Nimen levikki ulottuu Savoon, Pohjois- ja Laatokan-Karjalaan sekä sellaisille alueille, joihin savolaisia saapui
uudisasukkaina, kuten Keski-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Tornionjokilaaksoon.
Savon Sikaset asuttivat jo vuodesta 1541 lähtien kahta pitäjää: Vesulahtea an sickayn 1549
ja Juvan suurpitäjää. Karjalassa oli 1600-luvulla Marko Sikanen 1646 Pielisjärvi; Micko
603 Mikkonen & Paikkala 1988, 774.
604 Myllytulliluettelo 1629. KA 4964A: 24v.; Karja- ja kylvöluettelo 1629. KA 4964A: 97v.; Nokkavero 1551. KA 4543: 6v.;
Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 7.
605 Mikkonen & Paikkala 1988, 780.
606 Vuotuinen vero 1562 KA 4645: 229.
607 Häme, Ak., NTA. KA 3697: 49v.
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Sigainen, Suistamo; Pecka Sikanen 1638, Pälkjärvi.608 Limingan Sikainen perustuu henkilönnimeen Sikanen ja palautuu alkujuuriltaan eläimen nimeen sika. Se edustanee varhaisinta savolaista tai savokarjalaista alkuperää.
Simula Matz Simula 1649, Påfwel Simula 1652, Påfwell Simonsson Simula 1654.609
Simulan talo kuului tiheään joen länsipuolen taloketjuun, jossa useimpien talojen pitkäaikaiset isännät olivat talojensa nimien lähtökohtana. Myös Simulassa talo nimettiin sen varhaisimman talonisännän Simu Antinpojan etunimen mukaan. Simu Antinpoika oli isäntänä
ainakin vuodesta 1548 lähtien, ja talo kuuluu keskiaikaiseen asutukseen.610
Hypokorismeihin perustuvien talonnimien vanhin levintä painottuu Lounais-Suomeen, Kokemäenjoen suupuolelle ja Ylä-Satakuntaan, kuten Per Simulan 1568 Laitila,
Palttila, Simula rusthåll 1779 Kokemäki, Harjavalta, Henrik Simulan 1565 Hämeenkyrö,
Viljakkala.611 Tätä levikkiä vahvistavat myös myöhemmin kantatalojenniminä tunnetut Simulat ja Simut, jotka ovat keskittyneet Kokemäenjokilaaksoon ja sen lähialuille. Simun rinnakkaiset nimimuodot Simo ja Simi eivät ole levikiltään läheskään yhtä tiiviisti samoilla
seuduilla kuin Simu-nimet, vaan ovat levikiltään hajanaisempia. Simu on Simon-nimen hypokorismi, ja Simu-muotoiset talonnimet kuuluvat satakuntalaiseen nimeämiskulttuuriin 612.
Limingan Simulasta on hyvä nähdä johtopäätöksenä, että nimenantotapa siirtyi suoraan
Satakunnasta Liminkaan eikä sitä sen satakuntalaisen ydinalueensa lisäksi esiinny talonnimenä muualla kuin Limingassa.
Sipola Anders Laarsson Sepoila 1648, Anders Laarson Sipåila 1657613. Sipo Ollinpojan talo perustettiin ehkä vasta vuonna 1552. Taloa ryhdyttiin kutsumaan sen ensimmäisen isännän etunimen mukaan Sipolaksi. Talo saattoi olla asutushistorialtaan vanhempi tai
se saattoi erota jostakin muusta talosta, jolloin oli luontevaa ryhtyä kutsumaan taloa isännän etunimen mukaan. Koska talon varhaisimman tunnetun isännän Sipon patronyymi oli
Ollinpoika, voi olla mahdollista, että talo irtaantui alun pitäen naapuristaan Vuotilasta. Ks.
Vuotila. Vuotilan isännät lienevät olleet nimittäin alun alkaen Olli-nimisiä siitä huolimatta,
että talossa asui samanaikaisesti Juho Juhonpoika Virkkunen eli Holst.614
608
609
610
611

Pirinen 1982, 761; Mikkonen & Paikkala 1988, 782.
Kymmenysluettelo 1649. KA 9129: .Kymmenysluettelo 1652. KA 9135: 324. Maakirja 1654. KA 9138: 67.
Kuorilehto 1990, 95.
Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1116: 15v; Satakunta, Ak., Kokemäki MHt a 41a 1/21 v. 1779, NTA; SAY, Viljakkala 1560–
1579, 11. Heikki Simulan talosta tuli myöhemmin nimeltään Heiska; Yk. NTA.
612 Mikkonen & Paikkala 1983, 559.
613 Henkikirja 1648. KA 9126: 264. ; Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit, folionumeroton.
614 Kuorilehto 1990, 100, 102.
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Sipo-nimi, jota on käytetty talonnimissä Limingassa ja sen lähipitäjissä, on Sigfridin kansanomainen muoto. Etelämpänä maakuntaa on Sipo-nimen sijasta käytetty muun

160
muassa Sipi-muotoa.615 Sipi-nimet ovat tyypillisesti lounaissuomalais-hämäläisiä. Sen sijaan Sippo-muodot ovat lähinnä Kokemäenjoen suupuolen nimiä, jos niitä verrataan lounaissuomalaiseen nimistöön. Sippoja on ollut myös Etelä-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa
sekä Kannaksen lähettyvillä.616 Sipo-nimi voi olla enemmän Limingan lähialuilla syntynyt
nimimuoto kuin muualta tullut nimeämistapa, mutta se lienee muuntunut Sipi- ja Sippo-nimistä.
Skreddare Oluff schreddare j Limingå 1576.617 Lyhytaikainen itsellisen asumus,
joka ei nimenä ole jäänyt elämään liminkalaisessa nimistössä. Nimi on kuitenkin merkittävä asutushistoriallisesti, koska se kuvaa 1500-luvun liminkalaisten käsityöläisten ammattinimikkeiden moninaisuutta; kyseisillä ammattimiehillä oli oma roolinsa pitäjän asutushistoriallisessa kehityksessä erilaisten erikoispalvelujen toteuttajina. Levikiltään yleinen
skreddare 'räätäli' on ammattinimikkeeseen perustuva skandinaavisperäinen henkilönnimi,
jonka kantaja saattoi olla suomalaisperäinen, vaikka nimitys oli ruotsinkielinen618.
Soini(la) Jören Soini 1641, Jören Soini 1642, Jöns Matzson Såinila 1657.619 Soini
kuuluu Liminganjoen länsipuolen tiiviiseen asutusketjuun Martinkaupin naapurina. Soinin
tai Soinilan varhaisin mainittu isäntä on vuodesta 1548 lähtien Prusi Soininpoika, joka viittaa edelliseen isäntään ja hänen mukaansa nimettyyn taloon. Soininpoika voi olla myös talonnimenkaltainen patronyyminimi.620 Limingassa Soini oli 1500-luvun puolivälissä useiden talonisäntien patronyyminimenä, jotka lienevät veroasiakirjojen perusteella samaa lähtöä kuin Soini ellei peräti samaa veljessarjaa 621. Limingan Soini muuttui lopulta Tuoriksi
(ks. Tuori), koska ilmeisesti Prusin poika ja talon myöhäisempi isäntä vuodesta 1587 lähtien oli Tuori Prusipoika.622
Soini-nimet tunnettiin jo varhain Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, joissa sitä
tavataan kylän- ja talonniminä sekä henkilönniminä. Jo 1400-luvulla Soini on suomenkielisessä asussa heyni soyninpoyca 1475 Tyrvää623. Varsinais-Suomessa oli esimerkiksi kylännimi Soiniis (Soinila) 1562 Raisio; Soinila 1558 Vehmaa. Talonnimenä Soini esiintyy seuraavissa pitäjissä, kuten Mich Soijni 1546 Kokemäki, Säpilä, Nils Soijni 1546 Kokemäki,
615
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Mikkonen & Paikkala 1988, 561.
Yk. NTA.
Itsellisveroluettelo 1576. KA 4746: 125.
Nissilä 1962, 126.
Henki- ja karjaluettelo 1641. KA 9110: 54. ; Henkikirja 1642. KA 9113: 378. ; Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit,
folionumeroton.
620 Kuorilehto 1990, 93.
621 Nokkaveroluettelo 1548. KA 4534E: 9. .
622 Kuorilehto 1990, 93.
623 Mikkonen & Paikkala 1988, 155.
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Säpilä; Olof Soijni 1546 Kokemäki, Säpilä; Talonnimi Soini 1540 Messukylä; Oluff Soijni,
Jöns ibm (Soijni) 1553 Kangasala, Kaitomo, Tho(ma)ss soijni 1553 Kangasala, Harhala.624

624 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 945: 36v.; Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 733: 29; SAY, Kokemäki 1540–1559, 15–16; SAY,
Messukylä 1540–1559, 29; Ylä-Satakunnan maakirja 1553, Kangasalan pitäjä. KA 1959: 41.
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Soini-nimien esikuvana on ruotsalainen sana sven 'poika, nuorukainen', josta tuli
etunimi Sven. Nimi tunnetaan myös muualla Skandinaviassa. 625 Limingassa Soinia voidaan
pitää varsinaissuomalais-satakuntalaiseen nimenantokulttuuriin kuuluvana, koska Limingan Soinin monet lähitalojen nimet ovat myös samaisen kulttuurin piirissä. Soini-alkuisia
nimiä esiintyy myös muualla Suomessa yksittäisinä tapauksina sekä sukunimenä Soininen,
mutta näillä ei ole yhteyttä liminkalaiseen nimenantoperinteeseen.
Soldan Matz Erichssån Såldatt 1654, Matz Erichson Såldat 1657, Henrich Matzson Såldan 1660.626 Vielä 1900-luvulla käytössä ollut talonnimi Soldan periytyy Limingan
Alapäässsä sijainneesta Routtu-nimisestä kantatalosta. Ks. Routtu. Sen isäntä Matti Erkinpoika vietiin talosta sotilaaksi 1600-luvun alussa, ja taloa ryhdyttiin kutsumaan ruotsinkielisestä sanasta paikallisesti syntyneellä nimellä Soldan eli Soldat 'sotilas'. Nimessä näkyy
selkeästi ruotsinkielisen sanaston vaikutus nimeämisessä, kuten monissa Limingan taloissa
oli tyypillistä.627
Sorsa(inen) (Suorsa) Poual sorsaine 1569, Hanss soorsa 1577, Hans soorsa
1582.628 Sorsan tai Suorsan talo oli heti perustettaessa Ängeslevällä sijainnut talo, mutta
aluksi Sorsaisen tai Sorsan talo olla myös lähempänä nykyistä Limingan kylää. Nimestä
syntyi myöhemmin länsimurteinen kantatilan nimimuoto Suorsa629.
Sorsa-nimimuotoja oli 1500-luvulla Lounais-Suomessa: Hinr Sorsa 1565 Uusikirkko, Kalanti; Oluff Sorsa 1558 Raisio, Ihala; kylännimi Sorsala 1565 Mynämäki.630 Näistä
viimeisin on mainittu jo 1400-luvulla Suorsalana. Muualla Länsi-Suomessa Sorsia oli
Kaakkois-Hämeessä Olef Sorsa 1461 Hollola. Nimi oli yhtälailla käytössä henkilönnimenä
Savossa Rantasalmen pitäjässä jo vuonna 1541, jolloin pitäjässä oli kaksi Sorsan ruokakuntaa. Rantasalmen rinnalla Sorsia oli Itä-Suomessa Laatokan- ja Pohjois-Karjalassa. 631 Kuitenkin useimmat näistä ovat Liminkaa nuorempia mainintoja. Osaa nimistä voidaan varmasti pitää itsenäisesti paikallissyntyneinä, mutta monien kohdalla on kysymyksessä henkilönnimi Sorsa, joka on siirtynyt asuttajan mukana toisesta maakunnasta tai pitäjästä632.

625 Mikkonen & Paikkala 1988, 155.
626 Maakirja 1654. KA 9138: 67. ; Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit, folionumeroton; Henkikirja 1660, Västerbottenin
läänintilit, folionumeroton.
627 Kuorilehto 1990, 118.
628 Vuotuinen vero 1569. KA 4711: 77; Kymmenysluettelo 1577. KA 4750: 80; Kymmenysluettelo 1582. KA 4765: 81v.
629 Mikkonen & Paikkala 1988, 805.
630 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1116: 4; Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 747: 14; Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1023: 20v.
Nimi myös muodossa Suorsala.
631 Pirinen 1982, 761; Mikkonen & Paikkala 1988, 805.
632 Kepsu 1981, 165.
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Vaikka useimmissa asiakirjoissa nimi on muodossa Sorsa tai Sorsainen, on ehkä
Limingan pitäjässä kysymyksessä alun alkaen länsimurteinen Suorsa, joka oli pitäjässä
yleisesti käytössä.633 Sorsa-nimien levikki rajoittuu nimittäin Oulujärvi–Päijänne -linjan itäpuolelle, kun vastaavasti Suorsa oli läntinen ja levinneisyydeltään tämän linjan länsipuolella. Vahvoja diftongivartaloisia Suorsa-seutuja oli Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Hämeessä, joissa se on ollut vanha kantatalon nimi, mutta myös henkilönnimi.
Sorsa-nimet sisältävät linnunnimen sorsa, mutta sitä voidaan pitää tämän ohella lisänimenä
henkilölle, joka on pyytänyt sorsalintuja.634
Jos huomioidaan länsimurteellinen Suorsa, joka on ollut vallitseva Limingan pitäjässä, on nimeä pidettävä erityisesti länsisuomalaisena eikä itäsuomalaisena, ellei kysymyksessä ole länsisuomalaista alkuperää olevien liminkalaisten muovaamasta savolaisesta
nimestä, joka muuttui Sorsasta Suorsaksi.
Suni Jöran Tohmesson Sunni 1674, Jöran Thomason Sunj 1674.635 Sunin talo nimettiin toisen Limingan kylässä olleen Routun talon varhaisimman tunnetun isännän Erkki
Suninpojan isän mukaan Suniksi. Suni-nimiset talot ovat yleisiä, ja joidenkin kantatalojen
nimet ovat muotoa Sunila (ks. Sunila).636
Pohjanmaalla pelkkä Suni-niminen talo oli Pyhäjoen Yppärissä, kuten Limingassakin. Hailuodostakin tiedetään jo 1500-luvulta Las Sunin 1562.637 Lisäksi Suni on tunnettu
joistakin asutusnimistä, joiden antajana on ollut henkilönnimi tai kantatalo Suni.638 Patronyyminimenä mainitaan Suni Kemin pitäjässä ja Ruotsin Länsipohjan Kalixissa vuonna
1548.639
Sunila Joan Sonanpoyka 1490, Jöns Sonasson 1490, Jons sunila 1576, Jons sunila
1578, Hendrich sunila 1581.640 Sunilan keskiaikaisen talon nimeäjä Suni on ollut isäntänä
jo keskiajalla, eikä sillä ole yhteyttä aiemmin mainittuun Suniin taloon. Sunilan isäntien nimien joukosta ei ole löydettävissä yhtään Suni-nimistä isäntää vuoden 1548 jälkeen. Mahdollisesti vuodelta 1490 olevassa valituskirjelmässä mainittu Juho Suninpoika voisi olla liminkalaisen Sunilan talon isäntä. ”Suninpoika” ei välttämättä tässäkään tapauksessa tar633
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Pk. Tyrnävä. NTA.
Kepsu 1981, 162–165.
Rästiluettelo 1674, Västerbottenin läänintilit, fol. 45. ; Henkikirja 1674, Västerbottenin läänintilit, fol 119.
Kuorilehto 1990, 11, 121.
Matinolli & Ranta 1969, 594; Mikkonen & Paikkala 1988, 801.
Yk. NTA.
Audén 1980, 237, 239.
Kemin, Iin ja Limingan pitäjien talonpoikien valituskirje 1490, FMU V, 4286, 258, 260; Rovastin sakkoluettelo 12.2.1576. KA
4746: 113; Kymmenysluettelo 1578. KA 4753: 77; Kymmenysluettelo 1581. KA 4762: 78.
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koittanut varsinaista patronyymiä vaan suvulle tärkeää esi-isien nimeä, josta on todettu esimerkiksi Härmän talon kohdalla. Toki isää osoittava patronyymi on mahdollinen, mutta
sitä ei voi suoraan yhdistää patronyymiksikään, koska kysymyksessä voi olla satakuntalaiselle nimikulttuurille olennainen tapa nimetä ihmisiä. Kuitenkin varmuudella talon ensimmäinen veroluetteloissa mainittu isäntä oli Juho Tapaninpoika, joka oli isäntänä heti veroluetteloiden laadinnasta alkaen. Viereinen Jussilan talo saattoi olla aluksi Sunilan kanssa
samaa taloa, koska ne sijaitsivat alkujaan hyvin lähekkäin toisiaan.641
Suni-nimet toistuvat Itä-Suomessa Karjalan vanhoissa lähteissä 1500-luvulta lähtien
Hans Suni 1545 Jääski ja 1600-luvulla Anders Sunj Parikkala.642 Suni-alkuiset nimet, joihin
myös nimi Sunila kuuluu, ovat etu- ja talonniminä ovat pesiytyneet lähes yksinomaan Lounais-Suomeen ja Hämeeseen Lasse Jac:son Sunila 1566 Vehmaa; Hendr Suni 1566 Laitila,
Vaimaroinen; Olof sunij 1554 Eurajoki, Keerjoki; Jacob Suni 1546 Loimijoki, Kuninkainen; Jacob Suni 1544 Hämeenkyrö, Urtiainen; Jacop sunilan 1554 Hämeenkyrö, Urtiainen; hendrich sunia 1553 Pirkkala, Niemi; Svnij biörnsonn 1558 Asikkala, Vehmas; Sunj
nilsson 1561 Hattulan kk, Lehijärvi, Sattula; Suni mortensson herrala 1550 Porras.643
Vanhojen asiakirjanimien rinnalla Suni- ja Sunila-nimiset kantatalojen ja kylien nimien painopiste on selkeästi enimmäkseen Lounais-Suomessa ja sen pohjoispuolella sekä
Länsi-Kannaksella ja Pohjois-Pohjanmaalla.644 Tässä levikissä on huomioitava, että siitä
puuttuuvat kokonaan Hämeessä keskiajalla vielä käytössä olleet henkilönnimet, joista ei ilmeisesti muodostunut myöhemmälle ajalle periytyneitä talon- tai kylännimiä.
On huomattava, että Suni-nimen toistuminen useimmissa Pohjanmaan pohjoisissa
pitäjissä osoittaa alueen sisäisen nimistökulttuurin samankaltaisuuden. Suni-nimet tai niiden nimeämispiirre levisivät Limingan ohella myös muihin Pohjanmaan pitäjiin. Suni-levikki on toistuu samankaltaisesti useamman muun isännän etunimen pohjalta syntyneen talonnimen levikin kanssa Suomessa, jossa levikin painopisteet ovat Lounais-Suomessa,
Karjalan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vaikka Kannaksen länsiosissa oli jo varhain
Suni-alkuisia nimiä, niitä on pidettävä alun perin läntisen nimistökulttuurin vaikutuksen
piiristä lähtöisin olevina samaan tapaan kuin monia muita liminkalaisia nimiä.
641 Kuorilehto 1990, 11.
642 Mikkonen & Paikkala 1988, 801.
643 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1054: 1; Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1055: 24; Nokkaveroluettelo 1554, Eurajoen pitäjä. KA
1969: 17v.; SAY, Loimijoki 1540–1559, 42; SAY, Hämeenkyrö 1540–1559, 64; Satakunta, Ak., NTA. KA 1973: 32v.; YläSatakunnan maakirja 1553. KA 1959: 35v.; Häme, Ak., NTA. KA 3862: 21; Häme, Ak., NTA. KA 3913: 29; Häme, Ak., NTA. KA
3727: 75v.
644 Yk. NTA.

165

Tätä vahvistaa se, että Suni- ja Sunila-nimien lähtökohta on muinaisskandinaviasta
peräisin oleva Sune, Sone 'poika', josta se on muuttunut kansanomaiseksi etunimeksi Suni.
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Sune ei ole pelkästään ollut käytössä skandinaavisen kielen piirissä, vaan sillä on ollut sija
alasaksalaisessa henkilönnimistössä. Nimet pohjautuvatkin germaaniseen miehennimiin
Sune ja Sunneke. Kansanomainen muoto tunnetaan Suomen lisäksi myös Ruotsissa.645
Jos Sunia verrataan koko liminkalaiseen talonnimistöön ja sen alkuperään, olisi
luontevinta pitää liminkalaisia Sunia ja Sunilaa alkuperältään läntiseen nimeämisperinteeseen kuuluvana. Talonnimet syntyivät Limingassa, mutta henkilönnimi tuli ehkä suvun
käytössä olleena nimenä luontaisesti myös Liminkaan kauppayhteyksien ja talojen asukkaiden sukupolvelta toiselle periytyvänä nimenä.
Jos Limingan Suni-talonnimeä verrataan talon toiseen nimeen Routtuun, niin Suni
on mitä ilmeisimmin yhteydessä Routtu-nimen tavoin Satakuntaan. Ei olisi uskottavaa, että
Routun nimistöhistoria olisi eri suunnalla kuin Sunin. Sunilan kohdalla ei voida samanlaista tarkastelua tehdä, koska sen yhteydessä ei ole ollut käytössä muita nimiä. Sen sijaan, jos
Jussila olisi ollut samaa taloa Sunilan kanssa, pitäisi Sunilaa pohtia Jussilan Pronkka-nimen avulla. Pronkkakin viittaa vahvasti satakuntalaisuuteen tai muualle lounaissuomalaisille seuduille.
Sutinen Berttil Sutinen 1629, Bertill Suthinen 1635.646 Sutinen oli ilmeisesti eronnut
Prokon talon maista tai sitten sijaitsi alkuaan muualla Limingassa, mutta Perttu Sutinen tuli
Prokolle isännäksi. Joka tapauksessa Sutisella ja Prokon talolla oli jokin asutushistoriallinen yhteys, koska nimi mainitaan monissa eri asiakirjoissa myöhemmilläkin vuosisadoilla.
Sutinen liittynee asutushistoriallisesti uuteen asutukseen ja nimistöön, joka tuli Limingan
kylään 1600-luvun alkupuolella.647
Sutinen-nimeä on tyypillisesti pidetty savolaisena nimenä. Se oli Savossa yleinen useissa
pitäjissä ainakin vuodesta 1541 lähtien Lau suttinen 1551 Vesulahti; Joan swttin 1541; per
sutinen Tavisalmi. Savosta nimi on levinnyt useisiin maakuntiin, kuten Pohjois-Karjalaan,
Kainuuseen Nils sutin 1561, Oulujärven pitäjä ja Pohjois-Pohjanmaalle. Viimeksi mainitussa Sutisia on ollut Limingan lisäksi Pyhäjärvellä poul sutinen 1566 ja Iin pitäjässä Påuel
Sutinen 1635.648
Lännessä, kuten Tammelassa, kantatalon nimi Suti tarkoitti ilmeisesti ammattinimikettä
nuohooja eli sutari. Tästä tuli henkilönnimi Suti, josta tuli kantatalonnimi. Henkilönnimen
645
646
647
648

Modéer 1957, 66; Mikkonen & Paikkala 1988, 157, 800.
Karja- ja kylvöluettelo 1629. KA 4964A: 97v.; Maakirja 1635. KA 9098: 62.
Kuorilehto 1990, 106.
Mikkonen & Paikkala 1988, 807.

167
Sutinen taustalla voi olla sana susi, jota esimerkiksi Iitin nimistö tukisi. Tätä puoltaisi myös
nimi Sutela, joka tunnetaan useilta paikkakunnilta talonnimenä. Sutinen-nimi ei ehkä ole
yhteydessä edellisiin, vaan nimen taustalla sen levikki huomioiden voisi olla itämurteissa
käytössä ollut sana tšut, joka merkitsee 'vähää, pikkuista', mutta myös verbi suutia
'tuomita'. Tämän perusteella Sutinen tarkoittaisi ehkä alkujaan 'tuomittu', joka olisi saattanut olla peruste henkilönnimelle, jolla on kuvattu rangaistuksen saanutta ihmistä. 649 Limingan Sutisen alkuperä viittaa savolaisuuteen, mutta nimi itsessään saattoi tulla Liminkaan
myös lähempää, kuten Kainuusta.
Suutari Oleff Sutar 1548, Sijmon Sutar 1648, Simon skomakare 1649, Simon
Erichson Suutarj 1657.650 Ammattinimikkeeseen perustuva talonnimi Suutari mainitaan jo
vuonna 1548. Talo ilmeisesti autioitui myöhemmin, koska sitä ei mainita veroluetteloissa.
Vuodesta 1648 lähtien Ketunmaan takamailla isännöi Suutarin taloa Simo Erkinpoika, jonka talo saattoi olla vanhempikin. 651 Limingan Ketunmaan Suutarin talon vieressä on asutusnimi Suutarinkangas, joka on saanut nimityksensä talon mukaan.652
Suutari-nimiä on ollut Suomessa jo 1400-luvulta lähtien, ja se on laajalevikkinen
sekä idässä että lännessä. Nimestä on myös syntynyt idässä tunnettu sukunimi Suutarinen.
Suutarin rinnalla saattaa vaihtoehtoisesti olla myös ruotsinkielinen vastine Skomakare.653
Koska nimi on yleinen melkein joka maakunnassa, ei voida nimien perusteella tehdä asutushistoriallisia johtopäätöksiä.
Takkila Tackila hemmanedt 1654, Tackila hemmanet 1661, Tackila hemmanet
1667. Limingasta kadonnut talo, jonka nimi Takkila ei ole jäänyt elämään liminkalaiseen
nimistöön, mutta voi olla myös Ketunmaassa sijainnut nyttemmin kadonnut Takala-niminen talo. 1600-luvulla Limingassa oli talon mukaan ainakin viljelysnimi Takula Perkaus.654
Kysymyksessä lienee henkilönnimi Takkinen, jonka mukaan talo on saanut nimensä Takkila. Takkila lienee syntynyt 1500- ja 1600-luvun vaihteen savolaisen asutuksen aallossa.
Takkisia kohdataan Savon vanhoista pitäjistä vuonna 1541, jolloin se oli saanut sijaa Juvan, Rantasalmen ja Tavisalmen pitäjistä. Myöhemmin Takkisia tavataan myös Sää649 SKES IV, 1131, 1140; Mikkonen & Paikkala 1988, 807; Alanen 2004, 150.
650 Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 9; Henkikirja 1648. KA 9126: 264. ; Kymmenysluettelo 1649. KA 9129: . ; Henkikirja 1657,
Västerbottenin läänintilit, folionumeroton.
651 Kuorilehto 1990, 35.
652 KKP.
653 Mikkonen & Paikkala 1988, 808.
654 Maakirja 1654. KA 9138: 67. ; Maakirja 1661. KA 9141: 246. ; Limingan talvikäräjät 7.–9.2.1667, fol. 14v./110; Limingan keräys.
Pk. NTA; Limingan talvikäräjät 15.–16.2.1653, fol. 26.
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mingistä ja Pellosniemeltä. Näistä pitäjistä nimi on levittäytynyt myös Kainuuseen. Alkuperää arvioitaessa on otettava huomioon myös se, että Takki-nimi oli Hämeessä käytössä jo
keskiajalla Erich Takinen 1460 Hollola; adam takinn 1466 Asikkala.655
Sukunimi Takkinen sisältää sanan takki 'pukimen nimi' tai hämäläisessä kontekstissa 'jyvää peittävä kuori'. Takkinen-nimen alkuperässä on kallistuttava hämäläiseen lähtökohtaan, josta se on luultavasti on siirtynyt savolaiseen käyttöön henkilönnimeksi. 656 Limingan Takkista on kuitenkin pidettävä selkeästi savolaisena tulokkaana.
Tasainen Lasse tassayn 1548, Lasse tassayn 1549.657 Tasaisen taloa kutsuttiin myöhemmin nimellä Ojanperä (ks. Ojanperä). Riikon ja Pelttarin talojen välissä ollut Tasainen
oli vauraudeltaan keskijuoksun merkittävimpiä taloja ja sen historia on keskiaikainen. Talo
oli yhden jokeen laskevan kursun kohdalla ja tämä sijaintipaikka selittää myös talon varsinaiseksi nimeksi muotoutuneen Ojanperä-nimen. Myöhemmin Ojanperä siirtyi omalla
maallaan, joelta lähtevällä sarallaan, kauemmas tiivistä joenvarsiasutuksesta Ojanperänkankaalle. Tasainen edustaa ehkä vanhinta asutuskerrostumaa Limingan keskijuoksulla.
Talon varhaisimmaksi isännäksi on kirjattu Lauri Juhonpoika vuonna 1548.658
Ojanperän lisäksi Limingassa oli toinen, Mikko Tasaisen talo, joka sijaitsi likellä
Ojanperän taloa. Mitä ilmeisimmin Lasse ja Mikko olivat sukulaisia ja talot olivat toisiaan
lähellä olevilla tonteilla, koska molemmat Tasaiset on kirjattu veroluetteloissa varsin lähekkäin toisiaan.659
Limingan ohella Pohjanmaalla Tasaisia oli jo 1500-luvulla Kemijoen suupuolella
Oluff Tassaijn 1543.660 Kemin pitäjän Lautiosaaren Tasaisen talo oli ainoa kantatalo lähipitäjissä Limingan Tasaisten lisäksi. Limingan Tasaisilla saattoi olla sukulaisyhteyksiä
Kemijoen Tasaiseen tai Limingan Tasaiset saattoivat olla alkujaan Kemin Tasaisia.
Etelässä, Lounais-Suomessa Tasaisia oli jo 1500-luvulla Anders Tasala 1567 Raisio, Kerttula; Jacob Tasainen 1566 Rauman pitäjä, Rauma; Madz Tasanen 1545 Eurajoki,
Arnes ja talonnimi Tasanen Messukylä, Juvela. Hämeessä oli Matti Tasainen 1473 Kulsiala, Tyrväntö; Henrich Tasaijnen 1552 Sääksmäki. Myöhemmin samasta pitäjästä mainitaan
Simon tasainenn 1578 Sääksmäki, Mutinen. Edellisten lisäksi Tammelan pitäjän Forssan
655
656
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Pirinen 1982, 794; Mikkonen & Paikkala 1988, 820.
SKES IV, 1207.
Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 8v.; Vuotuinen vero 1549. KA 4536: 8v.
Kuorilehto 1990, 48.
Vuotuinen vero 1549. KA 4537: 8v.
Vahtola 1980, 276.
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Vieremän kylässä on myös Tasanen-niminen kantatalo.661 Tasainen on selkeästi länsisuomalainen nimi, mutta koko Limingan asutuksen syntyä ajatellen tulosuunta voisi olla suoraan Satakunnasta, Varsinais-Suomesta tai Hämeestä. Limingan Tasaisten talojen vauraus
ja sijainti keskijuoksun korkeilla paikoilla voivat viitata satakuntalaisuuden sijasta jopa Hämeeseen.
Tonila Antonius 1629, Tones Enckia Tonila 1648.662 Limingan Tonilan sijainti jää
epäselväksi ja nimi häviää 1600-luvun kuluessa. Harvinaiselle Tonila-nimelle vastineet
löytyvät Satakunnasta toni 1568 Karkku, Sarkola, Tupurila; toni, 1555 Pirkkala, Messukylä, Kämmenniemi.663 Nimen historia johtaa kreikkalais-latinalaiseen sukunimeen Antonius, joka tunetaan myöhemmältä ajalta pyhimyksen nimenä. Antoniuksesta on useita erilaisia variaatioita, joista tunnetuimpia ovat Tonille rinnakkainen Tyni-nimi.664 Vähälevikkisyytensä perusteella Tonila on satakuntalaista lähtöä.
Tornio Michill torniolaijn 1548, mechell tornilay 1548, Mechel torniolain 1552,
Michel tornio 1568, michil Torniola 1569, Michel torniola 1581.665 Varhaisimman isännän
Mikko Tornion eli Torniolaisen talo jäi etäälle Liminganjoesta, lähelle Temmesjokea,
Ruotsinojan varrelle. Vuodesta 1548 lähtien tiedetty Mikko-isäntä lienee ollut talonsa ensimmäinen asukas, koska häntä kutsuttiin asiakirjoissa Torniolaiseksi. Tornion ja Rantakylän Hämäläisen talot olivat ainoat kantatalojen asutushistorialliset nimet, jotka kuvasivat
suoraan asukkaidensa tulosuunnan Liminkaan. Tornio-nimet muodostavat nimistöllisen levikkijuonteen Hämeestä Tornionjokilaaksoon. Sana tornio 'keihäs' vaikutti erityisesti Päijät-Hämeessä ja sillä on selväpiirteinen levikki hämäläisessä kulttuuripiirissä.666 Limingan
Torniokin oli hämäläisen nimistön peruja, mutta poikkeuksellisesti liminkalainen Tornio
tuli nimenä pohjoisesta eikä etelän nimistöstä.
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Suvanto 1995, 215; Alanen 2004, 103.
Karja- ja kylvöluettelo 1629. KA 4964A: 97v.; Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
Satakunta, Ak., NTA. KA 2211: 20v.; KA 1978: 32v.
Mikkonen & Paikkala 1988, 33.
Sakkoluettelo, talvikäräjät 13.7.1548. KA 4534B: 19v.; Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 8v.; Nokkavero 1552. KA 4545: 6v.;
Kymmenysluettelo 1568. KA 4703: 41; Kymmenysluettelo 1569. KA 4712: 44; Kymmenysluettelo 1581. KA 4762: 79.
666 Vahtola 1980, 108, 111; Kuorilehto 1990, 127.
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Tuori(la) Tordh Hansson i Liming 1544, Oleff tordson i Liminge 1546, Tordh
1557, Hendrich thori 1576, Meckell Tordzson Tuorila 1648, Hendrich Tuorila 1665, Jöns
Tuorj 1665.667 Limingassa oli jo 1600-luvulla useita Tuorila-nimisiä taloja sekä yksi Tuoriniminen talo. Asutushistoriallisesti Tuorila ja Tuori on erotettava toisistaan, koska ne sijaitsivat eri paikoissa ja niillä on erilainen syntyhistoria.
Pappilan ja Pietilän talon väliin jääneen vanhimman Tuorilan tilan isäntä oli ainakin
vuodesta 1548 lähtien Tuori Hannunpoika, jonka etunimen mukaan talo sai nimensä. Tuorilan isännän patronyymi oli Hannunpoika, kuten Pietilän Heikki-isännän. Mahdollisesti
nämä kaksi taloa olivat keskiajalla samaa taloa. Tätä samaa kantataloa oli mahdollisesti
myös Pilton talo, koska se oli heti Pietilän vieressä alaspäin jokea ja sen isännän Ollin patronyymi oli myös Hannunpoika. On siis hyvin todennäköistä, että monet talonnimet olivat
jo 1540-luvulla syntyneet talojen jakaantumisien seurauksena isäntien etunimistä, kuten
Tuorilankin kohdalla. Nämä hypokorismiin perustuvat talonnimet syntyivät luonnollisesti,
koska kaikilla ei taloja jaettaessa välttämättä minkäänlaista lisänimeä, joka olisi muuttunut
talonnimeksi.668
Mikko Tuorinpojan vuonna 1617 perustamassa Tuorilan uudistilassa nimenanto ei
perustunut etunimeen. Uudistilallinen toi mukanaan kotipaikkansa nimen Tuorila, joka
pohjautui Mikon isän etunimeen. Tämä Tuorilan uudistila syntyi lähelle Kennilän taloa,
Ketunmaan kylään, joten se sijaitsi etäämpänä Liminganjoesta.669
Tuorin talo sijaitsi tiiviillä asutuskaistaleella länsipuolella jokea. Talon varhaisempi nimi oli Soini (ks. Soini), mutta se muuttui vuodesta 1587 isäntänä olleen Tuori Prusinpojan mukaan Tuoriksi. Se kuului samanlaiseen nimeämiskulttuuriin kuin edellä olevat
Tuorilan talot.670
Tuori-nimistö on painottunut Pohjois-Pohjanmaalla vanhan Limingan pitäjän
alueen eri osiin. Limingan kylä oli sen vahvinta aluetta, mutta epäilemättä esimerkiksi nautintanimi Tuorinperä Sotkamon Sapsojärven lahden peräosassa oli liminkalaisten erä- ja
kalastusnautintojen seurausta Oulujärven vesistössä keskiajalla ja uuden ajan alussa.671

667 Sakkoluettelo, talvikäräjät 20.1.1544. KA 4532: 8v.; Sakkoluettelo, talvikäräjät 20.1.1546. KA 4534: 10v.; Kymmenysluettelo
1557. KA 4584: 6; Vuotuinen vero 1576. KA 4746: 63v.; Henkikirja 1648. KA 9126: 264; Henkikirja 1665, Västerbottenin
läänintilit, folio 520. ; Henkikirja 1665, Västerbottenin läänintilit, folio 520.
668 Kuorilehto 1990, 19, 22, 28.
669 Kuorilehto 1990, 33.
670 Kuorilehto 1990, 93.
671 Yk. NTA.
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Pohjanmaan maakunnan keskivaiheilla, Kokkolan pitäjän Lohtajan Lahdensuun kylässä oli Tuorila-niminen talo Oluff tordson 1548 Kokkola (Lohtaja), Lahdensuu.672 Mustasaaren Laihialla oli niin ikään Tuorin talo Tord Ollinpoika 1546. Muut Tuori-alkuiset kantatalot olivatkin Lounais-Suomeen ja erityisesti Satakuntaan painottuvia, kuten peder Tore
1473 Paimio.673 Muita Tuori-alkuisia tiedetään seuraavilla paikkakunnilla Marit Tuorilan
1558 Laitila (Uusikirkko); Laitila; Jons thori 1565 Vesilahti, Järvenranta; Tho(mas) thori
1567 Karkku, Lampis (Lampinen?).674 Somerolla oli ilmeisesti Tuori-nimisen talon isäntänä asiakirjoissa mainittu Thord 1539.675 Hämeessä tunnettiin myös Tuorila kylännimenä
Tuorila 1559 Loppi. Tämän levikin vahvistaa myös nuorempi kantatalojen nimiin keskittynyt nimiaines, jonka pääpaino levikissä on Satakunnassa sekä tästä erotettuna hiukan eteläisemmät Tuorla-kantatalot.676
Pelkkien kantatalojen lisäksi esimerkiksi vuonna 1548 Tuori oli miehen etunimenä varsin
yleinen Pohjanmaan eri pitäjissä, vaikka niistä ei tullutkaan varsinaisia kantatalon nimiä.
Tord-nimiä mainitaan verolähteissä Limingan kolmen nimimaininnan lisäksi Salossa 1,
Kokkolassa 2, Vöyrillä 1 ja Mustasaaressa 1, joilla osalla tarkoitetaan suomenkielisiä kansanomaisia Tuori-nimisiä henkilönnimiä. Vastaavasti Ruotsin Västerbottenissa nimeä oli
samana vuonna neljässä pitäjässä, joista Bygdeåssa oli Tord-nimillä vahvin sija.677
Tuori on lähtöisin skandinaavisesta miehennimestä Thord ja Thor(e), joista on Pohjanlahden rannikon maakuntiin muotoutuivat kansanomaiset Tuori-nimet.678 Tuori-nimien
käytössä on leimallinen skandinaavinen asutushistoriallinen vaikutus, joka levisi Liminkaankin Pohjanlahden takaa, mutta Satakunnan kautta. Nimittäin Satakunta oli suomalaisen Tuori-nimistön keskittymä, jossa se muuntui skandinaavisesta nimimuodosta suomenkieliseen muotoon.
Ursa(la) Madz Hendssn ursala 1608, Madz Ursala 1622, Madz Ursalan 1626.679
Bisin ja Sunilan talon välissä sijainnut Ursala sai nimensä 1550-luvulla eläneestä Ursa-nimisestä leskestä Ursa enckia 1557.680 Ursa-nimien vähäiset vertailunimet ovat satakuntalaislähtöisiä. Niitä oli esimerkiksi Karkussa, Loimaalla ja Lopessa, mutta nimi ei ollut tun672 Nokkaveroluettelo 1548, Kokkolan pitäjä. KA 4534E: 16v.
673 Mikkonen & Paikkala 1988, 869.
674 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 754: 12; Ylä-Satakunnan kirkollisten verojen tilikirja 1565, Vesilahden pitäjä. KA 2179: 44v.;
Ylä-Satakunnan kirkollisten verojen tilikirja 1567, Karkun pitäjä. KA 2203: 61v.
675 Mikkonen & Paikkala 1988, 869.
676 SAY, Lopen pitäjä 1539–1559, 46. Myös muodossa Torila. Yk. NTA.
677 Audén 1980, 239
678 Mikkonen & Paikkala 1988, 869.
679 Kymmenysluettelo 1608. KA 4861: 90; Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 23; Karja- ja kylvöluettelo 1626. KA 4959C: 36v.
680 Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 6.
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tematon Tornionjokilaaksossakaan Ursa 1573 Tornio, Kuivakangas. Epäilemättä Ursa-nimien tausta on ollut nimenomaan satakuntalaisessa elinpiirissä, vaikka nimellä onkin alasaksalaiset lähtökohdat henkilönnimissä Ursa, Ursio, Ursa.681
Ennen Ursaa Ursalan talonisäntinä mainitaan vuonna 1548 Sipi Monkanpoika Siffd
mongson 1548 ja hänen jälkeensä Sipi Juhonpoika Siffd Jonss 1551.682 Kysymyksessä lienee sama Sipi, vaikka patronyymissä käytettiin kahta eriä nimeä Monkkaa ja Juhoa. Tässäkin tapauksessa talon kohdalla varhainen patronyymin käyttö viittaisi samantapaiseen nimenkäyttöön kuin esimerkiksi aiemmin esiintulleissa Härmän ja Klaavulan taloissa. Ursalan talonisännän patronyyminä käytetty Mongson viittaakin kansanomaiseen muotoon
Monkka. Tätä vahvistaa myös vuonna 1548 mainittu oluff mongh683. Tälle nimelle on myös
löydettävissä 1400-luvulta vastine keskiaikaisilta käräjiltä, joissa liminkalaisetkin olivat
mukana Olaff Monkoynen 1445.684 Henkilönnimen Monkka lähtökohdaksi on otettava skandinaavisen Måns-nimi, jonka variantti on myös Mångs. Näiden skandinaavisten nimien
suomenkieliset kansanomaiset muodot olivat yleisiä vielä 1500-luvulla varsinkin Satakunnan asutuskeskittymissä, kuten Huittisissa, Hämeenkyrössä ja Viljakkalassa. 685 Tämän perusteella nimeä Monkka on pidettävä mieluummin satakuntalaisena kuin Ruotsin puolelta
tulleena.
Valtari Valtarinoja oli Kankaalan talon maiden vieressä ollut pelto. 686 Valtarinoja
on epäilemättä nimetty Limingassa sijainneen Valtarin talon mukaan. Se oli jo ehkä keskiajalla Limingasta hävinnyt talo, jonka nimi jäi elämään vain pellonnimenä. Valtarinojalle
ei tiedetä varmaa sijaintia, mutta se saattoi sijaita Kankalaan ja Nahkalan talojen tietämillä
tai Lapinkankaan kaakkoispuolella, jossa nämä kaksi taloa omistivat myös lähekkäin sijainneita peltoja. Valtari-nimi on osoitus siitä, että nimistöön jäi sellaisia talonnimiä, jotka
on myöhemmin tunnistettavissa kadonneiksi taloiksi. Saksalaisperäinen henkilönimen
Walther ja sen kansanomainen vastine Valtari oli lähimpänä Liminkaa käytössä Iin pitäjän
Valtarin kantatalon nimenä, jolla myös saattoi olla yhteyksiä Valtarinojaan Limingassa.687
Satakunnassa Valtareita oli Pirkkalan pitäjässä Nils Valt: 1540 Pirkkala, Korvola;
Nils Waldari 1554 Pirkkala, Korvola; Las Valdarij 1546 Pirkkala, Messukylä, Otavalta.688
681 Vahtola 1977, 95; Vahtola 1980, 419.
682 Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 8v.; Nokkavero 1551. KA 4543: 6.
683 Vahtola 1977, 94.
684 Olof Svärdin tuomiokirjeet 14/21.7.1445 Iijoella, FMU III, nrot 2626–2627, 364–365.
685 Vahtola 1977, 94.
686 Uudistus 8/100. KA
687 Vahtola 1998, 16. IIN SRK
688 SAY, Pirkkala 1540–1559, 44; SAY, Messukylä 1540–1559, 19. Lasse Valtarin nimenä myös Las Winicka. Vrt. Viinikka.
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Valtari on yleinen talonnimenä Etelä-Pohjanmaalla, mutta henkilönimeen perustuvia paikannimiä tunnetaan muun muassa Hämeen Hausjärveltä ja Etelä-Pohjanmaan Alajärvelllä,
joista jälkimmäinen oli selkeästi Kyrönjoen varren Valtarien eräaluetta. Jos nimellä on yhteys Iihin, niin pelkästään Iin useat saksalaisperäiset nimet antavat aiheen pitää nimeä mahdollisesti suoraan saksalaisena ilman välietappeja esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalle.689
Uskottavin selitys on kuitenkin Valtari-nimessä oleva ri-johdos. Nämä johdokset
toistuvat useissa liminkalaisissa talonnimissä, jotka ovat satakuntalaista alkuperää. Tämä
alkuperä olisi myös yhteneväinen Pirkkalan pitäjässä olevien Valtari-nimien kanssa.
Viinikka oli Limingan Alapäässä olevan Routun, myöhemmän Soldanin talon rinnakkaisnimi, joka saattaa olla myöhäisempää perua. Viinikka oli lähellä Limingan kirkkoa
ja jokisuuta. Nimellä voi olla yhteys henkilönnimenä mahdollisesti kaupankäyntiin liittyvissä yhteyksissä, josta myös nimi on jäänyt talonnimeksi. Viinikka oli kantatalonnimenä
esimerkiksi pohjoisen pitäjissä Torniossa ja Kemin pitäjissä sekä Muhoksella.690
Viinikka-nimi levittäytyi jo varhain Ylä- ja Ala-Satakuntaan Jöns Vinicka 1540
Pirkkala, Hauroinen; Mich Vinicka 1541 Eura, Eurakoski; Las Winicka 1557 Pirkkala,
Messukylä, Otavalta.691 Henkilönnimi Viinikka perustuu alasaksalaiseen henkilönnimeen
Vinicke.692 Se lienee Satakunnassa alasaksalaisten yhteyksien johdosta syntynyt henkilönja kantatalonnimi, mutta Liminkaan nimi on ehkä saapunut kuitenkin joko muista aiemmin
mainituista pohjoisemmista pitäjistä tai suoraan Satakunnasta, koska nimi on ollut yleinen
useissa satakuntalaisissa pitäjissä viimeistään 1500-luvulla.
Virkkunen Jöns Jönss vqoine 1557, Jöns werkoine 1557, Jons virkuinen 1580.693
Virkkunen eli myöhempi Vuotila sijaitsi tiheässä asutusketjussa Liminganjoen länsipuolella Sipolan talon vieressä. Virkkusen nimistöhistoria on monimutkainen, koska sen ensimmäisen tunnetun isännän Juho Juhonpoika Virkkusen rinnakkaisnimenä henkilönnimi
Holst. Ks. Holst. Juho Juhonpoika oli luultavasti sukua Virkkulan Heikki Juhonpoika Virkkuselle (Seikkula) patronyyminsä perusteella. Talon menneisyyden tekee mielenkiintoiseksi myös se, että sen Juho-isäntä viljeli Luostarinmaata 1500-luvulla. 694 Ks. nimen selitys
tarkemmin Virkkunen, Virkkulankylä.
689 KKP.
690 Vahtola 1980, 419, 423; Vahtola 1994, 103.
691 SAY, Pirkkala 1540–1559, 37; SAY, Eura 1540–1559, 47; SAY, Messukylä 1540–1559, 19. Lasse Viinikkaa nimitetään myös
nimellä Valtari. Vrt. Valtarinoja.
692 Vahtola 1980, 419.
693 Manttaaliluettelo ja nokkavero 1557. KA 4582: 9v.; Manttaaliluettelo ja nokkavero 1557. KA 4582: 10; Kymmenysluettelo 1580.
KA 4759: 77v.
694 Kuorilehto 1990, 100, 156.
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Vuotila Jöns Otila 1611, Jöns wotila 1622, Joseph Ollsson Wuotila 1648.695 Vuotilan talon nimenä käytettiin aikaisemmin nimiä Virkkunen ja Holst (ks. Virkkunen, Holst),
joista jälkimmäinen oli harvemmin esiintyvä. Talon nimihistoriaa monimutkaistaa se, että
myöhemmin vakiintuneen Vuotila-nimensä se sai ehkä talon toisen tunnetun isännän Juho
Juhonpoika Otilan eli Vuotilan mukaan. Hän oli isäntänä ainakin vuodesta 1598 lähtien,
jolloin nimi olisi tullut hänen mukanaan. Vaihtoehtoisesti nimen juuret ovat Vuotilan keskiaikaisessa historiassa, jolloin talonisäntänä oli mahdollisesti Olli-niminen isäntä. Aluksi
Limingassa käytettiin isännän yhteydessä nimeä Otila, mutta se muuttui vuosien kuluessa
lopulta Vuotilaksi.696
Vuotila talonnimenä ei ole Pohjanmaan jokilaaksoissa harvinainen; se oli useiden
keskiaikaisten talojen nimenä esimerkiksi Kalajoen pitäjän Alavieskassa ja Pyhäjoen Pohjankylässä. Lähimpiä Vuoti-alkuisia nimiä ovat Hailuodon Vuotila ja sen rinnalla paremmin tunnettu nimimuoto Vuotikka Oluf Påhlsson Wuåticka 1670; Wotila 1723.697 Lumijoella Vuotilan yhteys Olli-nimeen on ilmeinen, koska talon pitkäaikaisena isäntänä oli Olli
Ollinpoika ainakin vuodet 1548–1592 ja suvussa kulkenut etunimi Olli toimi kimmokkeena talonnimelle Vuotila. Näiden lisäksi muualla Suomessa Vuotila- ja Vuoti-talonnimiä on
ollut Varsinais-Suomessa ja Hämeessä. Viimeksi mainittujen yhteydessä on käytetty myös
nimimuotoa Uotila.698
Limingassa käytössä ollut varhaisempi Otila-muoto tunnettiin ainakin 1500-luvulta
1700-luvulle yleisesti Hämeessä, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa sekä Satakunnassa. 699
1500-luvulta Otilalle löytyy ainakin yksittäinen vastine Eurajoen Rikandilasta, jossa mainitaan asuvan yhtenä vuotena Vthbysmen Anders Larsson Otilasth 1561. Raumalta tiedetty
nimi on ainoa tunnettu Otila-niminen kylännimi Otila by 1552 Rauma; Othilaby 1556 Rauma, mutta keskiajalta nimestä ei ole juurikaan havaintoja.700 Otila oli myös Uotila-nimisten
talojen rinnakkaismuoto Larendz Otila 1487 Kokemäki, Ylistaro.701 On siis todennettavissa, että sekä Vuoti- että Uoti-nimissä käytettiin vanhemmissa asiakirjamuotoa Otila, mutta
jotkin Otila-nimet jäivät sellaisenaan käyttöön ilman muutosta.

695 Kymmenysluettelo 1611. KA 4877: 16v.; Karja- ja kylvöluettelo 1622. KA 4944A: 23v.; Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
696 Kuorilehto 1990, 100.
697 Virrankoski, MIKÄ VUOSI, 429; Vahtola 1988, 135; Kuorilehto 1994, 652.
698 Mikkonen & Paikkala 1988, 932; Kuorilehto 1994, 652.
699 Yk. NTA; Hiski-tietokanta. Tässä on käytetty hakusanana suku- ja talonnimeä Otila. Luettu 2.4.2012.
700 SAY, Eurajoki 1560–1579, 95; Satakunta, Ak., NTA. KA 1951: 48; Pohjois–Suomen erityismaakirja 1556, Rauman pitäjä. KA
621: 130v.
701 Suvanto 1987, 29.
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Vuotila-nimi pohjautuu ristimänimeen Olavi. Sen rinnalla muoto Uoti oli useimmiten talonnimenä ja sukunimenä, kuten Vuotilan kohdallakin. Vuotilan ja Uoti-nimien kohdalla on tavanomaista, että näiden kesken on tapahtunut nimenkäytöllistä vaihtelevuutta ja
lopulta toisesta on tullut vakiintuneempi muoto. Kuitenkin näistä nimistä Vuoti-alkuiset ni-
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met ovat muuntuneet henkilönnimestä Uoti.702 Tämä Uoti-nimimuoto on voinut olla peräisin jo skandinaavisessa kielenkäytössä. Otilaa pohdittaessa on huomioitava myös muinaistanskan Othi.703. Limingan Vuotilan kaikessa moninaisuudessaan ilmenevä nimistöhistoria
viittaa vahvasti länsisuomalaiseen: varsinaissuomalaiseen, hämäläiseen ja satakuntalaiseen
alkuperään. Talon asutushistoriaa arvioitaessa on otettava arvioitavaksi Vuotilan ja Otilan
lisäksi muu talossa käytetty nimistö, koska niiden yhtymäkohta alkuperään on olennainen.
Näiden kaikkien nimien perusteella talonnimistö edustaa ehkä eniten satakuntalaista nimistöllistä alkuperää.
Yli Lars Clemetzson yli 1648, Lars yhlj 1653, Ylilauri, ylinlauri 1706.704 Yli tai Ylilauri
syntyi Liminganjoen länsipuolen ylimmäksi taloksi Rasilan yläpuolelle 1600-luvun alussa.
Ylin varhaisin isäntä oli Juho Juhonpoika vuodesta 1614, ja talo kuuluu 25-vuotisen sodan
jälkeiseen uudisasutustoimintaan. Yli selittyy talon sijainnilla, kylän ylimpänä talona hiukan etäämmällä toisista, ja lähimpänä Liminganjärveä. Nimi Ylilauri muodostui talon ensimmäisen isännän vävyn Lauri Klemetinpojan nimestä, joka tuli isännäksi noin vuonna
1633. Nimeen Yli-nimeen liitettiin uuden isännän etunimi Lauri.705 Nimi siis kuvaa yhtä aikaa talon sijaintia ja sen isäntää.
Yli-nimien levikki on pitkälti keskittynyt länsisuomalaisiin rannikkomaakuntiin sekä niiden
asutushistoriallisen vaikutuksen piirissä oleville alueille vähäisemmin, kuten Kainuuseen ja
eteläisimpään Lappiin. Ylille on selkeänä vastineena itäinen Ylä-nimistö, joka on levikiltään savolais-karjalainen ja esiintyy myös näiden kahden maakunnan lähialueilla. Yli
'ylempänä oleva' korostuu myös liminkalaisessa nimistössä, koska Yli ja myöhempi Ylilauri oli joen ylimpänä ja korkeimmalla merestä oleva talo. 706 Limingan Yli on länsisuomalaisen nimeämisen perillinen, mutta sen sijaan nimessä oleva Lauri-nimistö on tavanomainen
Suomessa.
Limingan kylän talonnimistö pohjautuu enimmäkseen henkilönnimiin, mutta nimistössä on
jonkin verran myös luontonimistä lähtöisin olevia talonnimiä. Kaikkiaan talonnimistö on
pääasiassa länsisuomalaista alkuperää. Nimistöstä kuitenkin nousee jonkin verran karjalaislähtöisiä nimiäkin, joista osa on tulkittavissa myös lähtökohdiltaan lähtisiksi. Talonni-

702 Mikkonen & Paikkala 1988, 932; Vahtola 1988, 135.
703 Vahtola 1996, 50.
704 Henkikirja 1648. KA 9126: 264 ; Kymmenysluettelo 1653. KA 9137: 316. ; Limingan talvikäräjät 15.–17, 19.2.1706, fol. 275.
705 Kuorilehto 1990, 66.
706 Yk. NTA; KKP.
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mistössä nuorinta elementtiä edustavat 1500-luvulla tulleet savolaisperäiset nimet, joista
osa voi vivahtaa karjalaiseen alkuperään.
Talonnimistössä on viitteitä vierasperäiseen ainekseen. Asiakirjoissa havaittu skandinaavis-, germaanis- ja saksalaisperäisten yhteneväisyys ei välttämättä muodosta vielä yhteyttä Limingan henkilönnimistöön eteläisen Suomen asiakirjanimimuotojen välillä. Tutkimuksen kuluessa on voitu karsia ulkopuolelle sellaisia nimiä, jotka eivät ole olleetkaan
vastaavuudeltaan samanlaisia vertailunimiä. Nimen todellinen variantti voi poiketa liminkalaisesta ortografisesti samannäköisestä nimestä. Tällöin vertailunimistö voi jäädä varsin
suppeaksi tutkittaessa henkilönnimien alkuperää.
Useimpien vertailunimien on havaittu olevan myös eteläisessä Suomessa huomattavasti nuorempia kuin Limingassa. Vierasperäisten nimien kohdalla on lisäksi huomattava,
etteivät ne Limingan kohdalla osoita suoria yhteyksiä Suomen ulkopuolelle Ruotsin tai alasaksalaiselle alueelle, vaan ne ovat siirtyneet Liminkaan nimeämispiirteenä tai henkilönnimenä, vaikkapa Varsinais-Suomesta tai Satakunnasta. Yhtenä esimerkkinä voidaan käyttää
nimeä Kesti, joka on Pohjois-Pohjanmaalla suora peilikuva satakuntalaisesta nimikulttuurista. Sen vierasperäinen vaikutus on enimmäkseen kohdistunut Satakuntaan ja sieltä se on
siirtynyt satakuntalaisperäisen asutuksen ja muiden yhteyksien mukana Pohjois-Pohjanmaalle ja Liminkaan.
Vertailunimistössä on pyritty perehtymään niihin suomalaisessa kontekstissa oleviin hypokorismimuotoihin, jotka edustavat todellisia nimimuotoja ja jotka ovat olleet käytössä vaikutusalueillaan. Vierasperäisistä henkilönnimistä mukautuneet suomenkieliset hypokorismit saattoivat edustaa muualla hyvin voimakkaasti poikkeavampia kansanomaisia
muotoja (esimerkiksi Tuori ja Tuorla) kuin Limingassa, jolloin ne niminä eivät ole vertailukelpoisia. Näillä eri muodoilla on tyypillisesti omat maantieteelliset levikkialueensa, kuten esimerkkinimien kohdalla voidaan todeta. Kuitenkin lievät vertailunimien mukautumiset on otettava huomioon asutuksen alkuperää arvioitaessa, koska pienet muutokset liittyvät kuitenkin nimien muutokseen ja ilmiöön laajuuteen.
Sama koskee myös Suomessa varsin yleisiä ja tavanomaisia kristillisperäisiä nimiä,
joilla on tyypillisiä hypokorismeja, ja joita on usein pidetty varsin yleissuomalaisina nimimuotoina. Monet Limingan kylään kuuluvan talonimet (esimerkiksi Simula) kohdalla, jotka ovat muodostuneet jonkin henkilönnimen hypokorismin perusteella. Näillä nimillä on
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kuitenkin selväpiirteinen ja rajattu nimistölevikki muualla Suomessa. Aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole juurikaan huomioitu tätä ilmiötä, mutta näillä nimimuodoilla voidaan
tehdä melko selväpiirteisiä rajauksia juuri etunimien hypokorismeihin perustuvista talonnimistä, jossa on hyödynnetty muun muassa vertailunimistössä muualla olevia kantatalojen
nimiä. Tässäkin voidaan osoittaa, että juuri Simula-nimi Limingassa edustaa melko puhtaasti alasatakuntalaista nimeämispiirrettä. Useimmiten nämä nimet tulevat esille silloin,
kun talolla ei ollut käytössään muuta nimeä tai talojen jakaantumisen yhteydessä talolle
syntyi isännän etunimen mukaan uusi nimi. Tämänkaltaisen uuden nimistön syntyminen
oli monesti yhteydessä täydentävän asutuksen syntyvaiheissa, kun entinen asutus vahvistui
uusilla taloilla.
Tämä merkitsee sitä, että samasta kantanimestä on muovautunut eri maakunnissa
omintakeisia nimilevikkejä, joista jotkut ovat siirtyneet suoraan myös liminkalaiseen nimikulttuuriin. Limingassa oli sellaista nimistöä, joka näyttäytyi alkuperäisissä asiakirjoissa
ortografisesti samassa nimimuodossa, mutta ne edustavat todellisuudessa eri hypokorismeja. Tässä merkittävintä on todeta juuri ne hypokorismit, jotka ovat kehittyneet näiden vierasperäisten tai muiden kristillisperäisten nimien pohjalta. Tietyt liminkalaiset etunimimuodot toistuvat esimerkiksi Satakunnassa, ja tämä osoittaa nimien tulleen Liminkaan suomalaisten maakuntien kautta eikä suoraan esimerkiksi skandinaavisilta tai saksankielisiltä
alueilta. Esimerkiksi jokin nimimuoto voi edustaa jossakin muualla Suomessa varsin ahdasta levikkiä, ja näin ollen tämä voi todistaa Limingassa käytössä olleen nimeämispiirteen
olevan juuri sieltä lähtöisin.
Näillä hypokorismeihin perustuvilla talonnimillä voidaankin nähdä Limingan kylän
asutuksen synnyn kohdalla se seikka, että niiden avulla voidaan tehdä asutuksen alkuperään kohdistuvia päätelmiä. Levikin perusteella voidaan osoittaa useimmiten se alue, josta
asutus näiltä osin on mahdollisesti siirtynyt Limingan kylään.
Limingan kylän talonnimistön yhteydessä on huomattava keskiajalta siirtynyt tapa
yhdistää 'poika' suvun kantaisiltä periytyneeseen perheen tai suvun käyttämään lisänimeen
tai etunimeen. Näillä 1500-luvun puoliväliin mennessä väistyvillä talonnimien osittaisilla
esimuodoilla on korostettu henkilön kuulumista tiettyyn sukuun tai perheeseen707. Limingan kylässä on useita tähän ryhmään kuuluvia nimiä, kuten Härmä, Klaavu(la) ja Sunila,

707 Suvanto 1987, 343.
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jotka kuuluivat myös Limingan kylän vauraimpiin talohin. Tämä sama piirre oli tyypillinen
keskiajan Satakunnassa708.
Nimistön alkuperän perusteella ensimmäiseksi saivat asukkaansa Liminganjoen
yläosa (Ylipää) ja keskivaiheet (Keskikylä) sekä ehkä Kankaanmäki. Näiden seutujen nimistö viittaa melko vahvasti Ylä-Satakuntaan ja Hämeeseen. Lisäksi joen keskiosasta on
havaittavissa karjalainen juonne. Kylän yläosassa ja osin Limingan kylän laitamilla oli varhaista savokarjalaista uudisasutusta 1500-luvun puolivälin ja jonkin verran myöhemmältäkin ajalta. Tämän asutuksen elinhetket saattoivat jäädä varsin lyhytaikaiseksi. Myöhemmin
1500-luvun loppupuolella ja 1600-luvun alussa Ketunmaa ja Kiiskilänkylä saivat asukkaansa Ängeslevän, Tyrnävän ja Temmeksen kyliin kohdistuvassa savolaisten asutusvirrassa.
Liminganjoen keskivaiheilta alaspäin olevat talot, jotka syntyivät 1400-luvun jälkipuolella perustettiin luultavasti varsin lyhyellä aikavälillä. Nämä asutusketjut liittyivät
ehkä tarkoitukselliseen Ala-Satakunnasta ohjautuneeseen asutusliikkeeseen, jolla pyrittiin
vahvistamaan Satakunnan ja erityisesti sen kaupunkien Ulvilan ja Rauman asemaa Pohjanlahden kaupassa. Lisäksi aikaisemmissa luvuissa on todettu, että olosuhteet olivat 1400-luvun loppupuolella asutuksen synnylle Limingassa ja erityisesti Limingan kylässä erityisen
suotuisat, koska Limingan kylästä tuli kirkkopitäjän keskus ja maankohoaminen antoi lisää
tilaa uudelle uudisasutukselle huolimatta vaikeista valtapoliittisista asemista, jotka koskettivat myös Liminkaa.
1500-luvulta voidaan havaita, että Rauman, Ulvilan sekä Turun porvareilla oli melko vahva asema Oulun sataman kaupassa, joka rakentui pitkäaikaisiin ja toistuviin kauppasuhteisiin Limingan pitäjän ja etelän porvarien välillä. Näiden rinnalla oli myös porvareita
Upsalasta ja Tukholmasta tulleita porvareita, joista moni oli ammatiltaan käsityöläinen.
Näiden lounaissuomalaisten ja eteenkin tukholmalaisten keskinäiset suhteet olivat varsinkin 1400-luvun lopulla kireät, koska he taistelivat Pohjanmaan kaupasta.709
Kuningas Kristofferin antama privilegio Raumalle vuonna 1444 ärsytti tukholmalaisia, jotka olisivat halunneet hallita yksinoikeudella Pohjanmaan kauppaa. Nämä raumalaisten kauppaprivilegiot uusittiin vuonna 1476. Tukholmalaiset olivat tarkkoja valvomaan
omia etujaan raumalaisia vastaan Pohjanmaalla. Vajaata paria vuosikymmentä myöhem708 Suvanto 1987, 343.
709 Suvanto 1973, 290; Vahtola 1991, 146–147.
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min vuonna 1491 myös Ulvila sai samanlaiset privilegiot. Tämä merkitsi Pohjanlahden
kauppapakon murtumista.710
Luultavasti tähän Tukholman ja Satakunnan porvarien keskinäisen kilpailun aikaan
sijoittuu kiivas asutushistoriallinen liikehdintä, joka kohdistui erityisesti Ala-Satakunnasta
Liminkaan ja muualle Pohjanmaalle. Tarkoituksellisella asutustoiminnalla haluttiin turvata
satakuntalaisten porvarien kaupankäynti-intressit ja kauppakumppanien lojaalisuus Pohjanmaalla, jolloin pohjalaiset talonpojat olivat lähtöisin tutuilta Ala-Satakunnan seuduilta.
Tässä erityisesti Limingan kylä oli oiva seutu uudisasutukselle. Oli mahdollista, että esimerkiksi Limingan alasatakuntalaiset asuttajat olivat raumalaisten ja ulvilalaisten porvarien
kauppakumppaneita ja heidän houkuttelemiaan talonpoikia jo Ala-Satakunnassa. Näiden
talonpoikien muuttamista Liminkaan porvarit saattoivat jopa avustaa omilla laivoillaan
luontaisilla meriyhteyksillä. Esimerkiksi Kramsu-henkilönnimi ja talonnimi viitannee suoraan kaupankäyntiin tai kauppayhteyksiin, kuten monet Limingan kylän nimistössä 1500luvulla vaikuttaneet käsityöläisiin viittanneet nimet.
Limingan talonnimistöä tulkittaessa on havaittava, että kylän asutuksen synty tapahtui melko pitkällä aikavälillä. Varhaisimmat asuttajat tulivat kylään ehkä hämäläis-yläsatakuntalaisen eräliikehdinnän viimeisissä vaiheissa korkeudeltaan ylempiin kylän osiin.
Helposti viljelyyn otettava maa, laajat niityt ja ennen kaikkea jo olemassa olevan asutuksen
imu veti kylään lisää uusia asukkaita, jonka jälkivirrasta huolehtivat 1400-lopulla ja 1500luvun alussa alasatakuntalaiset. Tämä uudisasutus päättyi savolaisten tuloon kylän laitamille. Laajoihin mittasuhteisiin kasvaneen kylän asutuksen synnyn täydentämisestä huolehtivat vielä vanhojen kantatalojen jakaantumisesta syntyneet uudet kantatalot.

710 Suvanto 1973, 291–293.
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3.2. Rantakylän talot

Rantakylä kohoaa Rantakylänkankaan ja meren väliin korkeammalle kuin Limingan kylä.
Talot ovat keskittyneet enimmäkseen tiiviiseen jonomuotoon varsin pienelle maantieteelliselle rantatöyräälle ja sen tuntumaan. Kylästä avautuivat laajat näkymät kalaisalle Limin-
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ganlahdelle ja koko lakeudelle ja heti kylän takana alkoivat laajat erämaat kohti Siikajoen
vartta. Maantieteellisesti suppea Rantakylä ei tarjonnut enää keskiajan jälkeen suuria alueita uudisasutukselle, vaan kylän asutus täydentyi jonkin verran kylän laidoille. Rantakylään
kuului aiemmin myös Virkkula, mutta sen talonnimistö käsitellään omassa luvussaan.
Arfman Daniell Arffman 1699, Daniel Arfman 1700.711 Rantakylän Arfmanin talo,
myöhempi Riivari, syntyi samalla rantatöyräällä kuin vanhat kantatalot Pleisula, Jutila ja
Sarvela. Arfmanin vieressä Rantakylänkangasta kohden oli myös Routun talo. Arfman- ja
Riivari-nimet talo sai 1600-luvun lopulla taloon asumaan tulleen pitäjänkirjuri Daniel Arfmanin mukaan, joten taloa ryhdyttiin kutsumaan nimellä Riivari (r. skrivare). Talo perustettiin jo keskiajalla, ja sen ensimmäisenä isäntänä on mainittu Lasse Suninpoika vuodelta
1548. Taloa kutsuttiin myöhemmin sen yhden talonisännän henkilönnimen mukaan Mustoseksi (ks. Limingan kylän Mustonen) ennen Arfmaniksi muuttumista. 712 Matti Mustonen
Limingan kylästä osti Heikki Rasmuksenpojan ja Antti Rasmuksenpojan tilat, mutta myöhemmin Mustonen siirtyi Limingan kylään, jolloin nimi Mustonen siirtyi myös Limingan
kylän talonnimeksi.713 Arfmanin talon molemmat nimet ovat vierasperäisen nimeämiskulttuurin tuloksena syntyineitä nimiä. Arfman on saksalaista alkuperää ja Riivari on tullut talonnimeksi ruotsalaisen kielenkäytön siirtymisestä suomalaiseen nimeämiskäyttöön.
Asmanni p asmundson 1548, p åsmundson 1548, per asmundher 1557.714 Rantakylän Asmanni, sijaitsi lähellä Limingan kylän rajaa Routun ja Lasse Suninpojan taloa (Arfman). Sen ensimmäinen tunnettu isäntä oli Pieti Asmanninpoika, joka mainitaan jo vuonna
1548. Asmundsson voi olla joko patronyymi tai patronyymintapainen talonnimi, kuten aikaisemmin on ilmennyt esimerkiksi Härmän ja Klaavulan talon kohdalla. Limingassa Asmund-nimi oli käytössä muodossa Asmanni, koska talon nautinta-alueesta on jäänyt nimistöllinen jälki Asmanninneva. Se sijaitsee edelleenkin Rantakylän ja Virkkulan takamailla,
Tikkaperän luoteispuolella sijaitsevana suona sekä sen pohjoispuolisena Asmanninselkä-nimisenä kangasselänteenä.715 Itse Asmannin talo hävisi 1500-luvun kuluessa. On mahdollista, että samalle paikalle syntyi myöhemmin uusi talo.
Asmund-nimiä oli varhain lähinnä rannikkopitäjissä Varsinais-Suomesta Pohjanlahden pohjoisosiin asti. Pohjanmaalla Asmund-nimi esiintyy lähteissä varsinkin 1550-luvun
711 Henkikirja 1699. KA 9221: 253. ; Henkikirja 1700. KA 9224: 249.
712 Kuorilehto 1990, 152.
713 Autiotilaluettelo 1620. KA 4936: 104.
714 Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 9v.; Nokkavero 1549. KA 4536: 8v.; Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 7.
715 Limingan keräys. Pk. NTA.
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puolenvälin tienoilla useammassa pitäjässä, kuten Niliss Asmundss 1556 Kemi, Lautiosaari716. Salon pitäjässä Asmund-patronyymejä tavataan useammassa kylässä påuall asmundson 1548 Salon pitäjä, Hailuoto; Henric asmundson, Morthen asmundson 1548 Salo, Siikajoki; åsmand jönss 1548 Kokkola, Storeby; Henric åsmandss, Kokkola, Pelacttby.717. Eteläisimmissä maakunnissa osa nimihavainnoista ulottuu sisämaan pitäjiin asti ions asmundt
1560 Laitila, Vermuntila; kylännimi Asmu(n)dila 1540 Pirkkala, Asmundila; Jöns Asmundila, Marc. Asmundila 1554, Pirkkala, Salmenkylä.718
Keskiaikana tieto Asmund-nimestä yltää keskiaikaiseen sydänhämäläiseen henkilönnimistöön Anders Assmundsson 1486 Hauho, mutta runsaammin se oli ruotsalaisseutujen henkilönnimi. Skandinaavinen henkilönnimi Asmund(er) 'jumalain suoja' oli ruotsalaisseutujen etunimi, ja Ruotsin puolella sillä oli vahva sija varsinkin Keski-Norlannissa.719
Limingan Asmanni liittynee Siikajoen ja Hailuodon Asmund-nimien kanssa samaan
nimeämisperinteeseen. Näiden talojen asukkaat lienevät olleet sukulaisia, koska nimi Asmund oli varsin harvinainen ja se näkyi vahvasti vain muutamissa taloissa henkilönnimenä.
Limingan Asmanni voi olla alkuaan suoraan skandinaavista alkuperää tai sitten kyseessä on
Asmund-nimien mukainen nimeämisperinteen siirtymä, jolloin sen alkuperä voi olla jopa
lähipitäjissä, josta nimeämistapa tai itse Asmannin talon asukkaat ovat siirtyneet.
Hoippa Hendrich Hoippa 1601.720 Rantakylän Hoippa sijaitsi lähellä Jutilan ja Sarvelan taloa, mutta sen tarkempaa sijaintia sille ei tiedetä. Heikki Hoippa esiintyy ainoastaan muutaman kerran nimellä Hoippa. Hänen talonsa liittynee 25-vuotisen sodan jälkeiseen asutustoimintaan tai voi olla vanhempaa perua, jolloin hän asutti autioksi jääneen talon. Hoippaa lähellä oleva nimivastine voisi olla Tyrvään pitäjän Hoipola, josta asiakirjoissa on käytetty nimimuotoja Jacob Hoipala 1549 ja Jacob Hoippala 1554 Tyrvää, Jaamala;
Hen. Hoipoi 1558 Huittinen, Honko721. Nimi Hoippa perustunee sanaan hoippa 'hoippua,
huojua'722. Rantakylän Hoippa-nimi lienee alkujaan satakuntalainen henkilönnimi, mutta se
saattoi myös syntyä paikallisesti.

716 Vahtola 1980, 410,
717 Nokkaveroluettelo 1548, Salon pitäjä. KA 4534E: 14v.; Nokkaveroluettelo 1548, Kokkolan pitäjä. KA 4534E: 18, 19v.
718 Rauman kartanon voutikunnan sakkoluettelo, Laitilan pitäjän talvikäräjät 10.3.1560. KA 880: 5v.; Maakirja 1540, Pirkkalan pitäjä.
KA 1920: 70; SAY, Pirkkala, Ylöjärvi, Messukylä, Teisko 1540–1559, 183b.
719 Vahtola 1977, 98; Mikkonen & Paikkala 1988, 36–37; Leiviskä 2010, 57.
720 Kymmenysluettelo 1601. KA 4822: 74.
721 Suvanto 2001, 83, 1289
722 SMS 3, 678–679.
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Huiska Toppilan ja Jutilan läheisyydessä sijainnut pelto viitannee paikalla olleeseen jo varhain kadonneeseen taloon. Nimittäin talon- tai henkilönnimenä sitä ei koskaan
ole mainittu, mutta sen sijaan peltona.723 Ei ole kuitenkaan epäilystäkään, etteikö nimi olisi
voinut olla talonnimi, koska se oli tunnettu Satakunnan tyrvääläisessä nimistössä jo keskiajalta lähtien Huisko wemast 1480 ja Henric Huisko 1490 Tyrvää, Vehmainen.724 1500-luvulla samoilla sijoilla asui myös Huiska-nimisiä Sigfr Huiska 1555 Tyrvää, Vehmainen.725
Henkilönnimi Huiska perustunee verbiin 'huiskia, viuhtoa' tai substantiiviin 'pesin,
huosiain'.726 Toki on mahdollista, että rantakyläläinen Huiska on syntynyt paikallisesti peltoa kuvaavan sanan perusteella, mutta jos haetaan vastineita henkilönnimelle Huiska, niin
ainoaksi suunnaksi jää satakuntalainen alkuperä.
Jurppa Jönss iurppa 1562, Jöns Jurpa 1562, Jöns Jurppa 1564, Anders Larssonn
Jurppas 1702, Simon Larsson Jurpa 1681, Jurpalo ödeshemmans å ¼ Skatt 1674. Jurpan
talo sijaitsi veronkannon järjestyksen mukaan ilmeisesti Sarvelan ja Jutilan välissä. Jurpan
varhaisimpana isäntänä oli Juho Heikinpoika Jurppa vuodesta 1548 alkaen. Jurppa talonnimenä katosi 1600-luvulla, mutta nimi jäi elämään muun muassa Jutilan talon Jurpalan peltona. Ilmeisesti Jurppa on liminkalaisessa nimistössä melko iäkäs eikä sille löydy nimistövastineita muualta Suomesta. Ainoastaan Siikajoen pitäjän Paavolassa on ollut yksi Jurppanimi Jurpankaarto, joka sekin oli Rantakylän Jurpan eränautinta-aluetta.727
Näin ollen Jurppa on taustaltaan hiukan samankaltainen kuin Limingan Nahka (ks.
Nahka), jolle ei ole löydettävissä yhtä iäkkäitä suoranaisia vastaavuuksia. Voi olettaa, että
molemmissa tapauksissa nimi on ehkä paikallisesti syntynyt ja edustaa talonnimistön vanhinta kerrostumaa. Tätä puolustaisi myös se seikka, että sekä Jurppa että Nahka sijoittuvat
korkeuskäyrällä kylissään korkeimmille tasoille, joissa on ollut liminkalaista historiallisen
ajan asutusta. Jurppa-nimen sisältyvällä sanalla jurppa on useita selityksiä, mutta luontevin on ehkä isännän luonnetta kuvaava nimitys, joka muodostuisi esimerkiksi sanoista juro
'arka, vähäpuheinen, jörö' tai jurpelo 'itsepäinen, jurrikka, juro', mutta myös jurppa 'pojan
nulikka'.728
723 Uud. Jutila, Toppila pelto.
724 Ojansuu 1914, 26; Suvanto 2001, 52.
725 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1983: 4.
726 SKES I, 84.
727 Vuotuinen vero 1562. KA 4645: 231v.; Vuotuinen vero 1562. KA 4656: 234v.; Vuotuinen vero 1564. KA 4667: 88; Limingan
talvikäräjät 13.–15., 17.2.1702, fol. 244; Limingan kesäkäräjät 1.–4.8.1681, fol. 782; Limingan kesäkäräjät 30.–31.7., 1., 3.–
5.8.1674, fol. 590/148; Myös esimerkiksi vuotuinen vero 1564. KA 4671: 76v.; Nokkaveroluettelo 1548. KA 4534E: 10; Uud; KKP.
728 SMS 5, 402–403.
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Ongelmalliseksi Jurppa-nimen ymmärtämisen tekee se, että nämä murteelliset sanat ovat Limingan yleisestä asutustaustasta poikkeavia myöhempien savolaismurteiden
muotoja, mutta saattavat toisaalta olla myös vanhoja länsisuomalaisia luonnetta kuvaavia
sanoja. Jurppa-sana on voinut siis merkitä alkuaan aivan muuta, ja kysymyksessä voi olla
jopa ainoastaan Limingassa ja sen lähialueilla käytössä ollut sana sekä sen merkitys. Tässä
tapauksessa nimi Jurppa voi olla hyvin vanha ja ainutlaatuinen liminkalainen nimi.
Jurva(la) Hans Jurffua 1549, Jöns Jurvaine i Limingå by 1568, Oleff Jurwala
1650, Olef Jurfwala 1652729. Rantakylän Jurvala sijaitsi aikaisemmin keskeisellä ja näkyvällä paikalla, Jurvalankankaasta merta kohti pistävällä niemellä. Jurvalasta itäänpäin jatkuu Rantakylän merenranta-asutus. Sijaintipaikastaan johtuen Jurvala on varmasti Limingan iäkkäimpiä taloja. Talon varhaisimpana isäntänä mainitaan Hannu Juhonpoika ainakin
vuodesta 1548 lähtien.730
Jurvala-nimiä tavoitetaan erityisesti Ylä-Satakunnasta ja Hämeestä talonniminä
sekä kylänniminä, kuten kylännimi Jurvalaby 1540 Pirkkala, Jurvala; Mats Jurffuala 1553
Pirkkala, Jurvala; Madz iuralan 1554 Pirkkala, Pitkäniemi; Madz iurualan 1558 Pirkkala,
Tohloppi; kylännimi iuruala 1547 Porras; kylännimi Jurffuala 1556 Porras.731 Näiden lisäksi on heti 1500-luvun alusta nimihavainto Somerolta niclis mognsson iurvala 1506, kuten vieläkin varhaisempi Sääksmäen Voipaalassa pidetyillä käräjillä vuonna 1405 Jwrua
Thomasson. Muut Jurva-nimet ovat levinneet laajalti aina Karjalasta Tornionjokilaaksoon,
joissa kantana on Jurva. Näissä nimissä Jurvala talonnimi lienee alunperin kansanomainen
muunnos Georgius-nimestä. Nimeä Jurva on pidettävä hämäläistyyppisenä etunimen kansanomaisena varianttina.732 Liminkalaista Jurvalan taloa on pidettävä vanhana yläsatakuntalais-hämäläisenä nimenä, pelkästään jo talon keskeisen sijainnin vuoksi; Rantakylän kankaan niemi merenrannassa tarjosi pitäjän parhaimpia paikkoja talonpitoon.

729 Nokkavero 1549. KA 4536: 8; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 24.7.1568. KA 4704: 8v.; Henkikirja 1650. KA 9131: 767;
Kymmenysluettelo 1652. KA 9135: 324.
730 Kuorilehto 1990, 138.
731 SAY Pirkkala 1540–1559, 5; Pirkkalan Jurvalan kylä kuului Raholan kylään vuodesta 1635 alkaen. SAY, Pirkkala 1620 – 1639, 5;
Ylä-Satakunnan maakirja 1554, Pirkkalan pitäjä. KA 1972: 38v.; Liuksialan voutikunnan tilikirja 1558, Pirkkalan pitäjä. KA 2056:
21; Tilikirja 1547, sakkoluettelo, Portaan pitäjän syyskäräjät 1547. KA 3697: 58v.; Häme, Ak., NTA. KA 3804: 49v.
732 Alanen 2004, 252–253, 295.
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Juti(la) Oluff Juti Rannald 1544, Oleff Jutila i strandbyn 1564, Hendrich iutila
1582, Mickell Jutila 1650.733 Rantakylän merenranta-asutuksen merenpuoleisella rantatöy733 Sakkoluettelo, kesäkäräjät 1544, päiväämätön, käräjäkierron mukaan heinäkuussa. KA 4532: 25v.; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 1564,
päiväämätön. KA 4668: 39; Kymmenysluettelo 1582. KA 4765: 82; Henkikirja 1650. KA 9131: 767.
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räällä oli jo keskiajalla kaksi vierekkäistä taloa Jutila ja Pleisula, jotka ehkä olivat aluksi sisartaloja. Jutilan talon isäntä Juho Juhonpoika mainitaan lähteissä ainakin vuodesta 1548
lähtien. Naapuritalon ensimmäisenä isäntänä oli jo vuonna 1544 Olli Juhonpoika Juti. Talojen tiivis läheisyys ja Juhonpoika-patronyyminimet molempien talojen isännillä viittaavat mahdolliseen sukulaisuuteen, kuten Juti-nimikin. Juho Juhonpoika Jutilan talon nimi
on selkeä, mutta Olli Jutin talon rinnakkaisnimi, ja varsinaiseksi nimeksi tuleva Pleisu(la)
(ks. Pleisu) tekee talon nimihistorian selittämisen mutkikkaaksi. Pleisu-nimen lähtökohta
on ehkä etunimi Blasios tai sen muunnokset, mutta ne eivät esiinny isäntien nimissä millään tavalla.734
Likeisin Juti-nimi tiedetään Kalajoen pitäjässä Sigfred Jutila 1650. Siellä Alavieskan kylässä kaksi Jutila-nimistä taloa olivat perustettu ennen 1540-lukua. Näiden talojen
ensimmäisinä isäntinä olivat Olli Paavonpoika ja Juho Ollinpoika, jolloin voidaan havaita,
että näiden talojen isäntien nimet noudattelevat samanlaista etunimien käyttöä kuin Limingan Rantakylän Jutilassakin.735 Limingan ja Alavieskan Jutilat jäävät ainoiksi pohjoisen
edustajiksi suomalaisessa Juti-nimistössä. Alavieskan Jutilan ohella kylässä oli Vuotila-niminen talo, joka sekin oli yhteneväinen liminkalaisen talonimen kanssa. Ei voi välttyä samalta johtopäätökseltä kuin monien liminkalaisten nimien kohdalla: eteläisempien jokilaaksojen talonnimistö oli varsin samankaltaista liminkalaisen nimistön rinnalla.
Karjalan Kannaksella oli vain muutama Juti-nimi, kuten Jutila 1558 Viipurin pitäjä.736 Länsi-Suomessa Juti-nimiä oli runsaasti kylän-, talon- ja henkilönniminä VarsinaisSuomessa, Satakunnassa ja Hämeessä jo 1500-luvulla: kylän ja talonnimi Jutila 1565
Mynämäki; kylännimi Jutila 1540 Marttila, Ylistaro; Peder Juti 1558 Laitila, Ylikylä;
Oleff Juti 1546 Kokemäki, Harjavalta; Jons iutine(n) 1546 Karkku, Kulju; Oleff iutilien
1559 Karkku, Kulju; Simon Jutilan, Mats Jutilan 1546 Hämeenkyrö, Sarkkila; Nils Jutilan
1546 Henrik Jutilan 1553 Hämeenkyrö, Kierakkala; Sigfrid Jutilan 1546 Hämeenkyrö Käkölä (Kyröspohja); Jacob Jutilan 1546 Pirkkala, Tanila; Brusius iutila, Mattz iutilan 1557
Pirkkala, Terälahti; Thomas Juthila 1704 Pirkkala, Vastamäki; Nils iuthi 1556 Vesilahti;

734 Kuorilehto 1990, 144, 146.
735 Virrankoski 1956, 429; Mikkonen & Paikkala 1988, 376.
736 Mikkonen & Paikkala 1988, 376.

189
Thos iutilan 1546 Lempäälä, Viiala.737 Näiden lisäksi oli Vesilahden Pöyhölässä Jutila-niminen talo.738

737 Maskun voutikunnan kirkollisten verojen tilikirja 1565, Mynämäen pitäjä. KA 1024: 32; Turun linnaläänin maakirja 1540, Marttilan
pitäjä. KA 485: 153v.; Rauman kartanon voutikunan kymmenysluettelo 1558, Laitilan pitäjä. KA 754: 9v.; SAY, Kokemäki 1540–
1559, 66; Maakirja 1546, Karkun pitäjä. KA 1927: 23v.; Liuksialan kartanon voutikunnan maakirja 1559, Karkun pitäjä. KA 2089:
13v.; SAY, Hämeenkyrö 1540–1559 , 4, 19, 41. Isännän rinnakkaisnimenä käytettiin nimeä Käki. Talon myöhempi nimi oli Sipilä;
SAY, Pirkkala 1540–1559, 23; Liuksialan maakirja 1557, Pirkkalan pitäjä. KA 2031: 16; SAY, Pirkkala 1540 – 1559, 41, v. 1546
(SAY:ssa virheellisesti v. 1547) isäntänä mainitaan Jöns Kaijpo ja hänen jälkeensä v. 1553 Olof Jönsson; SAY, Pirkkala 1695–
1714, 40; Sakkoluettelo, Vesilahden pitäjän syys- ja talvikäräjät 5.–6., 9.5.1556. KA 2000: 46; Maakirja 1546, Lempäälän pitäjä.
KA 1927: 43v.
738 Arajärvi 1985, 667. Talonisäntänä Juho vuodesta 1540 lähtien.
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Juti-nimet ovat selkeästi yksi Johannes-nimen monista varianteista, joita tunnetaan
muodoissa Juti, Jutila ja Jutikkala.739 Runsasmääräisen Juti-nimien joukosta voidaan poimia esimerkiksi karkkulaisten isäntien nimet Olli Juti Kokemäeltä ja Olli Jutila, jotka voisivat viitata suoraan etunimiperinnön jatkuvuuteen Limingassa. Etunimi säilyi sukupolvesta toiseen, vaikka siirryttiin asumaan uuteen maakuntaan. Etunimien periytymistä ikivanhana tapana talonpoikaisyhteisöissä on tutkinut SOFIA KOTILAINEN, joka on todennut
periytymisen tapahtuvan tiettyä kaavaa seuraten: isovanhempien nimillä on keskeinen merkitys vanhimmalle pojalle nimeä annettaessa, varsinkin niiden kohdalla, joista oli tulossa
talonisäntiä740. Kuten on todettu, myös tähän samaan ryhmään kuului myös Alavieskan Jutila, jossa etunimi Olli ja Juho toistuisivat. Tämä edellyttäisi, että Juti-nimi tuli Liminkaan
henkilönnimenä eikä syntynyt paikallisesti isännän etunimen mukaan.
Aikaisemmin Limingan Jutilasta mainittu ongelmallinen Pleisu-nimi voi myös selittyä varhaisella ja perinteisellä suvun nimellä, koska molemmat nimet sekä Pleisu että
Juti mahdollisesti kulkivat suvussa. Nimittäin Pirkkalan Brusius Jutila voisi tulla kysymykseen arvioitaessa Jutien nimeämistä; sillä Blusius ja Brusius esiintyvät nimittäin myös Limingan verolähteissäkin rinnakkain, millä perusteella on mahdollista, että Pirkkalan Brusiuksella olisi suvun nimenä varhainen yhteys Rantakylään. Tällöin Pirkkalassa oleva Brusius Jutilan etunimen hypokorismi olisi mahdollisesti Pleisu ja myös tämä nimi olisi siirtynyt Liminkaan nimeksi.
Kuitenkin Limingan Rantakylän Juti-nimeä arvioitaessa on otettava huomioon, että
Juhon ja Ollin isännimi oli Juho, joten häntä saatettiin kutsua varsinaissuomalais-satakuntalaisen nimeämistavan mukaan Jutiksi, mutta suvun vanhempi nimi saattoi olla kuitenkin
Pleisu. On myös huomioitava, että Rantakylän taloilla on nimistöllistä yhteneväisyyttä erityisesti yläsatakuntalais-hämäläisessä nimistöön, joka viittaisi myös vanhempaan alkuperään kuin esimerkiksi Limingan kylän nimistö.
Kallila Rantakylän Jurvalan laitumen nimenä Kallilanvainio viittaa mahdollisesti jo
varhain kadonneeseen talonnimeen.741 Tämä talo ehkä hävisi kylästä jo keskiajalla, koska
siitä ei ole löydetty tietoja esimerkiksi verolähteistä. Luontaisesti Jurvalan talolle päätynyt
maa-alue piti alkuperäisen talonnimensä, jonka yhteydessä on viljelystä kuvaava perusosa
vainio.
739 Mikkonen & Paikkala 1988, 376.
740 Kotilainen 2008, 147, 173.
741 Limingan keräys. Pk. NTA.
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Kalli-nimistö on levikiltään kahtalainen. Sukunimi Kallinen on tyypillisesti itäsuomalainen, mutta varhaisimmissa lähteissä se ei ole harvinainen Länsi-Suomessakaan. Muut
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Kalli-nimet ovat selkeästi länsisuomalaisia.742 Lähin Kalli-alkuinen nimi oli Tyrnävällä
Erih Kallinen 1635, jonka yhteyttä on ehkä ennemminkin pidettävä savolaissuuntaisena
kuin Liminkaan yhdistettävänä.743
Länsisuomalaisessa nimistössä Kalli-nimet ovat vanhoissa asiakirjoissa ja myöhemmässä nimenkäytössä kahdessa muodossa: Kalli ja Kalliala. Kalli-nimiä oli talonniminä ainakin Satakunnassa Eurajoella, Hinnerjoella, Ikaalisissa ja Kiukaisissa sekä Etelä-Pohjanmaan Laihialla. Yksittäisenä nimenä Kalli oli myös Kymenlaakson Kymissä. Vanhat asiakirjat antavat tietoa seuraavista henkilönnimistä, keskiaika mukaan lukien: Lounais-Suomessa Lasse Kalli 1516 Lappi Tl.; Josep Kalli 1493 Eura; Jöns Kalli 1540 Hinnerjoki ja
Hämeessä Bengt Kallinpoica 1467 Tennilä; Bengt Kallisson 1477 Tuulos. Kalliala-muodosta tunnetuin on Tyrvään pitäjän entinen keskiaikainen nimi Kalliala. Länsisuomalaisista
Kallinen-nimistä on seuraavia asiakirjamerkintöjä Lounais-Suomesta jöns kalinen 1468;
Michel Kallinen 1445 Kokemäki; jönis callinen 1484 Ulvilassa. Mynämäessä oli myös
Kallisen kartano.744
Kalli tulee miehen etunimestä Karl, jonka taustalla on ruotsin sana karl 'mies', jonka muunnokseksi kehittyivät Kalle ja Kalli. Nämä nimet toistuvat useissa asutus- ja henkilönnimissä.745
Ei ole poissuljettua sekään, että Kallila-nimi viittaisi Rantakylässä suoraan Tyrvään
Kallialaan capelle kalliala 1501. Kysymys on kuitenkin keskiaikaisesta viljelyksen nimestä, jolla osoitettiin esimerkiksi Tyrvään seuduilta tulleen omistajan suhdetta viljelykseen 746.
Limingan Kallilanvainion perustana on eittämättä lounaissuomalainen ja erityisesti satakuntalainen lähtökohta, jonka ydin on Kokemäenjokilaaksossa tai sen lähialueilla.
Kelttu henrich Kieldu 1566, Hen Keltu 1566, Hen Kelttu 1567.747 Heikki Ollin- tai
Laurinpoika perusti Keltun uudistilan 1560-luvulla mahdollisesti niin sanotulle Keltunmäelle, Rantakylän ja Limingan kylän rajalle. 748 Nimen talolle on antanut sijaintipaikkana
oleva Keltunmäki, joka on saanut nimensä maastoappelatiivista kelttu 'huonokasvuinen
niitty'. Tämä maaston kasvuominaisuuksia kuvaava luonnehdinta toteutuikin Keltun talon

742 Mikkonen & Paikkala 1988, 390–391.
743 Mikkonen & Paikkala 1988, 391.
744 Ibidem.
745 Ibidem.
746 Ojansuu 1914, 27.
747 Vuotuinen vero 1566. KA 4686: 73; Kymmenysluettelo 1566. KA 4687: 3v.; Vuotuinen vero 1567. KA 4694: 75.
748 Vuotuinen vero 1562. KA 4645: 232.
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kohdalla, koska se piti talon kyvyiltään ja viljelyksiltään pienenä ja lopulta talo autioitui
vuonna 1574.749
Huonoa maaperää ja siihen liittyvää heikosti kasvavaa kasvillisuutta kuvaava sana
kelttu on murresanana levittäytynyt useisiin maakuntiin, joiden pääpaino on hämäläismurteissa tai sen useilla asutushistoriallisilla vaikutusalueilla (HämP, HäK, SavP, PohK, PerP)
sekä vähäisemmässä määrin murrealueilla (VarP, Kym, PohP). Näyttäisi siltä, että Kelttunimen alkukohtana oleva murresana kelttu olisi hyvin yhteneväinen alueen muun asutuksen
kanssa, jos tarkastellaan asutuksen alkuperää. Rantakylän talojen nimistöllisestä alkuperästä löytyvät molemmat elementit, jotka ovat yhteneväisiä hämäläis- ja varsinaissuomalaissatakuntalaisen murrealueen kanssa. Paikan nimeämistapa on tullut varmimmin myös näiltä aluilta. Kuitenkin Heinijärvellä sijainnut Keltunkangas sai nimensä Rantakylän Keltun
talon nautinta-alueena750.
Lätti Erich lättij 1583, Erich Lättu 1584, Erich lettu 1585.751 Rantakylän Lätti-nimisen talon isäntänä oli Erkki Lätti, joka perusti talonsa ehkä 1580-luvulla. Tästä asumuksesta ei kuitenkaan tullut pitkäikäinen. Henkilönnimeen Lätti perustuva nimeäminen saattoi
vaikuttaa myös Tyrnävää lähellä olevan Läättimaan nimeämiseen. Lätti-nimisiä eli erityisesti Laatokan-Karjalassa, kuten Sortavalassa, Ruskealassa, Lumivaarasssa, Jaakkimassa ja
Impilahdella sekä muualla Karjalassa, mutta Lätti ei ole vieras Hämeessäkään, sillä Kuhmoisissa on kylännimi Lätti752. Rantakylän Lätti voidaan tulkita sen levikin painon perusteella läntiseksi, mutta myös karjalainen vaikutus on mahdollinen.753
Pleisula Matz Bleisåla 1650, Madz Bleisula 1652.754 Pleisulan talo sijaitsi jo keskiajalla Jutilan (ks. Jutila) talon vieressä Rantakylän rantatöyräällä. Nämä kaksi taloa käyttivät varhaisimpana nimenä Jutia. Nimi Pleisula tulee esille asiakirjoissa vasta 1650-luvulla.
Nimi voi olla mahdollisesti keskiaikainen, mutta se voi olla myöhempääkin perua. Nimelle
Pleisula ei löydy vertailunimiä muualta Suomesta, vaan se on ilmenee ainoastaan Limingassa. Nimeä on selitetty, että Pleisu-nimen taustalla olisi kreikankielinen henkilönimi
Blasios tai sen muunnos. Tämä henkilönnimi tai sen variaatiot eivät esiinny kertaakaan talonisännän tai perheenjäsenten niminä sukupolvesta toiseen siirtyneinä niminä. Blusius ni749
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menä ei kuitenkaan ole vieras liminkalaisten talonisäntien nimenä muissa taloissa, mutta
Pleisulassa sitä ei mainita.755

755 Kuorilehto 1990, 146; Vahtola 1977, 96.
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Toinen selitys Pleisu-nimelle voi olla murresana pleissata (r. splissa) 'punoa tai solmia köydenpäitä yhteen; pujoa'.756 Jos Rantakylän Pleisu-nimelle on lähtökohtana murresana pleissata, saatettiin talossa harjoittaa esimerkiksi köydentekoon liittyvää ammattia.
Tämä selitys on sikäli mahdollista, koska ennen Oulun kaupungin perustamista esimerkiksi
Limingan kylässä oli useita talollisia, joiden nimet viittaavat jonkin käsityöammatin harjoittamiseen. Kuitenkin varminta on tarkastella Pleisulan alkuperää nimenomaan talon rinnakkaisen Juti-nimen avulla, koska se oli ehkä aikaisemmin vakiintuneempi nimi. Tämän
perusteella Pleisun talon asujat tulivat lähinnä Satakunnasta Lounais-Suomesta tai Hämeestä.
Routtu nils Routi 1550, Nils Routi 1551, Niels Råutu 1562, Nils routtu 1562, Nils
Råutåla 1650, Nilss Råuttu 1652.757 Rantakylän Routtu oli ehkä Limingan pitäjän Routuista
vanhin talo, koska se sijaitsi korkealla mäellä Rantakylänkankaan tuntumassa, keskellä merenranta-asutusta. Sijaintipaikka viittaakin varsin varhaiseen syntyhistoriaan. Talon läheisyydessä oli taloon kuulunut nautinta-alue Routunaro (ks. Aro-nimet).758 Vanhin tunnettu
Rantakylän Routun isäntä oli Niku Ollinpoika, joka isännöi taloansa viimeistään vuodesta
1548 lähtien. Etunimensä Nikun perusteella kyseessä oli sukulainen Limingan Routun eli
Soldanin (ks. Limingan kylän Routtu) talonisännälle Niku Nikunpojalle.759
Sakari Zacharias Hemmingss 1654, Zacharias Hemingson 1657.760 Limingan Rantakylän Sakari-niminen talo kuului Limingan kylän rajalla oleviin taloihin, ja sen nimi
pohjautuu talon ensimmäisen isännän Sakari Hemminpojan etunimeen. Sakari Hemminpoika mainitaan ensimmäisen kerran verolähteissä talonsa isäntänä vuonna 1686. 761 Sakarin
harvinaisemmasta patronyymistä 'Hemminpoika' päätellen suku oli alkujaan joko Lumijoen Hirvasniemen Hemmilästä tai Siikajoen pitäjän Pehkolasta. Jälkimmäinen on varmempi lähtöpaikka, koska Pehkolan Hemmillä oli isäntänä Hemmi Pekanpoika ja hänen
poikansa Hemmi Hemminpoika vuosina 1611–1648. Se sopisi ajallisesti yhteen Limingan
Sakari Hemminpojan ilmenemisajankohdan kanssa toisin kuin Hirvasniemen paljon varhaisempi maininta Hemmi-nimisestä isännästä, joka tulee voudintililähteissä esille jo 1500luvun puolivälistä alkaen.762
756 SKES III, 586; Vuorela 1979, 346.
757 Nokkavero 1550. KA 4540: 5; Nokkavero 1551. KA 4543: 6; Vuotuinen vero 1562. KA 4645: 232; Kymmenysluettelo 1563. KA
4657: 33; Henkikirja 1650. KA 9131: 767; Kymmenysluettelo 1652. KA 9135: 324.
758 Limingan keräys, Pk., NTA.
759 Kuorilehto 1990, 140.
760 Henkikirja 1654. KA 9138: 252v.; Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit, fol. 639v.
761 Kuorilehto 151.
762 Kuorilehto 1994, 619; Leiviskä 2010, 256.
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Sakari-talonnimi perustuu Raamatulliseen henkilönimeen Sakari(as) 'Jahve on
muistanut'. Sen sijaan Hemmi-nimi oli keskiaikaisissa lähteissä mainittu miehen etunimi,
Hemmin etymologiaa ei ole toistaiseksi tunnettu, mutta se oli varsin laajassa käytössä Pohjoismaissa.763
Sarvi, Sarvela Jöns Sarwela 1650, Jöns Sarfuj 1654.764 Keskiaikainen Rantakylän
Sarvi, myöhempi Sarvela sijoittui merenranta-asutuksessa samaan talorypääseen Rantakylän rantatöyräällä Jutilan ja Lasse Suninpojan (Arfman) talojen väliin, johon kuuluivat näiden lisäksi Pleisu ja Routtu. Ilmeisimmin Rantakylässä talonnimi Sarvi tai Sarvela sisältää
henkilönnimen Sarvi. Varsinais-Suomesta Sarvia tunnetaan ainakin yksi Jören sarwij 1568
Paimio, Heikonen765. Satakunnassa oli jo 1500-luvulla talonnimi Sarvi 1540 Panelia, Kiukainen766. Ylempään Satakuntaan painottuvia asiakirjamainintoja ovat Oleff sarui 1565
Karkku, Mäkipää; Lasse sarui 1572 Karkku, Ranto, Hahmajärvi; saruicka 1540 Lempäälä,
Kuivaspää.767. Nimeä oli vähäisemmässä määrin Etelä-Pohjanmaalla Knuutti Sarvela 1608
Laihia768. Eikä Sarvi ollut tuntematon Karjalan Kannaksen Jääskessä, koska siellä oli 1500luvulla muun muassa per Sarffui 1546 sekä Monns Sarwen(poi)ca 1566. Edellisten lisäksi
Sarvi-nimi oli käytössä lappalaisilla Kemin Lapin Kitkalla Vallia Sarvianpoika 1564.769
Tästä Sarviasta tuli myöhempi Sarvi-sukunimi.
Sarvi-nimet sisältävät sanan sarvi, joka on merkitsee joissakin tapauksissa eläimen
sarvea. Toisissa yhteyksissä nimi on ihmisestä käytetty lisänimi. Sarvi-nimi on luultavimmin siirtynyt Rantakylään muualta, mutta voi olla myös paikallisesti syntynyt. On huomioitava myös, että melko lähellä sijaitsevat Rantakylän Sarvi sekä Limingan kylän Nahka
jotka molemmat voivat olla yhteyksissä esimerkiksi alueella harjoitettuihin eräelinkeinoihin tai karjanhoitoon, jolloin varsinkin yhteys eläimen sarveen selityksenä olisi järkeenkäypä.770
Sarvella voidaan tarkoittaa myös maastonmuotoa, jolloin se voi olla merkityksenä
'terävä niemenkärki' tai 'vaaran kapea jatke'. Molemmat maastonmuodot viittaavat korkeampaan maastonkohtaan, joka poikkeaa ympärillä olevasta. 771 Myös tämä noudattelisi
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768 Mikkonen & Paikkala 1988, 770
769 A. Vahtola 2006, 44.
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rantakyläläistä maastonmuotoa, joka syntyi pääosin juuri kapealle ja niemenkaltaiselle rantatöyräälle.
Rantakylän Sarven kohdalla mahdollinen lappalaistausta olisi epätodennäköinen,
koska talo oli tiivistä länsisuomalaisvaikutteista asutusryvästä. Todennäköisimmin Sarvelan talon juuret ovat Satakunnan henkilönnimistössä ja siellä joko Karkun suunnalla tai
Lempäälässä, koska useat liminkalaiset nimet toistuvat juuri näillä seuduilla.
Suutari Hendrich Perss: Suutarj 1657.772 Suutari sijaitsi Rantakylän ja Limingan
kylän rajalla. Talosta on merkintöjä jo 1600-luvun puolesta välistä, mutta talonisäntiä voidaan yhtenäisenä ketjuna vasta vuosisadan lopulta. 1600-luvulla puolivälissä perustettu
Rantakylän Suutari oli kylänsä viimeisiä uudistiloja. Talonnimi syntyi suutari-ammattinimikkeen pohjalta.773 Ks. nimen tarkempi selitys Limingan kylän Suutarin kohdalta.
Toppi(la) nels topi rannald 1546, Nils Toppii 1548, Nils toppi Rannalast 1548,
Nils doppi 1551, Nils christofprss Ranalta 1551, Lars Tåppila 1654.774 Toppilan talo syntyi
Jurvalankankaan rinteen tuntumaan, merenrannan puoleiselle reunalle. Se oli kiinteänä
osana Rantakylän merenranta-asutusta, Jurvalan talosta itäänpäin. Toppilan talon vanhin
tunnettu isäntä oli Niku Toppi, joka oli isäntänä ainakin vuodesta 1546, mutta Toppilaa on
pidettävänä vahvasti keskiaikaisena talona jo pelkästään sen keskeisen sijaintinsa vuoksi.
Toppi-nimi pohjautuu Limingassa Christoffer-nimeen, jonka muunnos Christopher esiintyy myös asiakirjalähteissä. Rantakylässä Niku Topilla mainitaan voudintileissä Christoffer
patronyyminkaltaisena nimenä, joka saattaa viitata hänen esi-isiinsä tai isäänsä, koska Nikun isän nimeä ei varsinaisesti tunneta.775
Toppi-alkuisia talonnimiä oli Limingan pitäjässä muuallakin, esimerkiksi Oulunsuussa sekä Salon pitäjän Rantsilassa, mutta näitä taloja on pidettävä Rantakylän Toppilaa
nuorempina. Toppi-nimien levikki on ollut pääasiassa vanhan Rannan pitäjän alueella, joten voidaan olettaa, että nimeämiskäytäntö on vanha ja mahdollisesti varsin suppealta
alueelta siirtynyt.776 Vanhin maininta nimestä on jo 1300-luvulta Satakunnan ja Hämeen
seuduilta Tobbe de Tinka 1303, jota epäilemättä on pidettävänä Toppi-nimenä. Ylä-Sata-

772 Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit, fol. 639v.
773 Kuorilehto 1990, 150.
774 Sakkoluettelo, talvikäräjät 20.1.1546. KA 4534: 10v.; Vuotuinen vero 1548. KA 4534: 10; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 13.7.1548.
KA 4534B: 19v.; Nokkavero 1551. KA 4543: 6; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 15.7.1551. KA 4542: 37v.; Henkikirja 1654. KA 9131:
767.
775 Kuorilehto 1990, 142.
776 Leiviskä 2010, 99.
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kunnassa oli viimeistään yksi Toppi Henrich Toppi 1510 Lempäälä777. Kuitenkin on otettava huomioon, että Sääksmäen Ritvalassa Christoffer-nimi on muuntunut muotoon Toppo,
joka on Lempäälän nimeen verrattuna vähäisesti eroava.778 Christoffer-nimen rinnalle Toppi-nimen selitykseksi on tarjottu eri tutkimuksissa skandinaavista Thorbiörn-nimeä ja sen
lyhentymää Tobbe779. Tämä ei vaikuta uskottavalta selitykseltä, vaan Tobbe-muodolla lienee sama lähtökohta kuin Toppi-nimelläkin. Sekä Lempäälän Toppi että Sääksmäen Toppovariaatio kuvastavat erityisesti Limingan Toppien hämäläistä alkuperää nimeämistavan
mukaan, vaikkakin Lempäälä on luettavissa enemmänkin Ylä-Satakuntaan kuuluvaksi. Erityisen huomion Lempäälän nimistössä ansaitsevat samankaltaiset nimet Rantakylän nimistön kanssa, Topin ohella esimerkiksi Sarvikas ja Jutila rinnalla tai lähialueella ilmenevät
Jurva-nimet.
Rantakylän henkilönnimistö ja siitä seuranneet useimmat talonnimet ovat varmasti
Limingan talonpoikaisasutuksen vanhinta kerrostumaa, koska kylä sijaitsi muihin kyliin
nähden korkeimmalla paikalla ja likellä merenrantaa. Erityisesti Jurvalan ja Toppilan talot
olivat näistä ehkä ensimmäisinä perustettuja, koska ne olivat aivan Rantakylänkankaan
juuressa, joka oli aikanaan näyttävä mereenpistävä niemi. Näiden talojen, kuten useiden
muidenkin rantakyläläisten talojen nimistö viittaa Ylä-Satakuntaan ja osin Hämeeseen.
Nuorempien talojen vertailunimistön perusteella osa taloista on alkuperältään mahdollisesti
alasatakuntalaisia. Varsinaissuomalainenkin yhteys on mahdollinen, mutta epätodennäköinen.
Monet Rantakylän talot olivat jo 1500-luvun puolivälissä niin suuria, etteivät ne olleet aivan hetkessä voineet kohota pitäjän merkittävimpien talojen joukkoon. Niiden sijainnilla lienee ollut suuri merkitys, koska se antoi mahdollisuuden jo varhain peltoviljelyn,
laajamittaisen karjanhoidon, takamailla aukenevilla mailla metsästyksen sekä kalastuksen
Liminganlahden ja muilla merivesistöillä. Tämänkaltaiseen paikkaan Limingassa asutus ei
tullut viimeisenä, vaan ensimmäisenä, koska Rantakylä tarjosi ylivertaisen asuinpaikan
keskiajalla esimerkiksi vielä varsin alavaan Limingan kylään nähden.
Jos Yli-Toppilan talon ja Jurvalan talon varhaisimman sijaintipaikan korkeusaseman perusteella pohtii niiden ikää, oli talojen olemassaolo oli mahdollista jo noin 750–
777 FMU I, 97, 242. Kuningas Birgerin kirje Nils Anderssonille. Päivätty Tukholmassa 1.6.1303. Asiakirjamuoto Tinka voi tarkoittaa
myös paikkaa Tjöck eli Tiukka; FMU VII, 89, 5462. Kihlakunnantuomari Jakob Folmarssonin tuomiokirje Ylä-Satakunnan
Kangasalan pitäjässä 14.7.1510.
778 SAY, Sääksmäki 1580–1580, 36, 1694–1713, 72.
779 Mikkonen & Paikkala 1988, 857.
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1000 vuotta sitten. Muiden Rantakylän vanhimpien talojen perustaminen oli mahdollista
noin 750–800 vuotta sitten, jos talot sijaitsivat samoilla paikoilla niitä perustettaessa. On
myös mahdollista, että kaikki Rantakylän talot, kuten osa Limingan kylän taloistakin oli
ylempänä, koska niiden elinkeinot painottuivat eränkäyntiin sekä kalastukseen ja vasta
myöhemmin siirtyivät nykyisille paikoilleen lähemmäs merenrantaa ja Liminganjoen varteen.
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3.3. Virkkulan talot
Rantakylästä Lumijoelle päin sijaitsee Virkkula, joka on hiukan alavampi kuin viereinen
Rantakylä. Vielä 1500-luvulla nämä kylät muodostivat yhden Rantakylän, mutta hallinnollisesti kylät jakaantuivat lopulta omiksi kylikseen. Virkkulan tarkastelu omana kylänään on
perusteltua, koska se oli kuitenkin hiukan erillinen tiivis kyläyhteisö. Kylän talot sijoittuvat
enimmäkseen Virkkulanmäelle lähelle merenrantaa.
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Annala Johan Annala 1652, Johan Annala 1654.780 Yksi Virkkulan taloista, jonka
vanhimpana isäntänä mainitaan Esko Virkkunen vuonna 1548. Annala sai nimensä pitkäaikaiselta leskiemännältään Annalta 1500-luvun lopussa. Talosta jakaantuivat myöhemmät
talot Kauppuri, myöhempi Matturi ja Anttila.781 Vaikka nimen alkuperää ei voida sen
yleisyyden vuoksi arvoida, talonnimi Annala itsessään sisältää naisen etunimen Anna ja
talo on ollut yksi keskeisimmistä Virkkulan kantataloista. Talon asutuksen alkuperää on arvioitavakin sen alkuperäisimmän nimen Virkkulan (ks. Virkkunen) perusteella.
Anttila Hindrick Antila 1648, Hendrich Jooperss: Anttila 1657.782 Virkkulan Annalasta eronneen Anttilan merkittävän kantatalon ensimmäinen tunnettu isäntä oli Antti Jaakonpoika (Kaupinpoika), jonka isännän etunimen mukaan talo sai nimensä. 783 Nimen historia vie kreikkalaiseen nimeen Andreas 'miehekäs, miehuullinen', mutta suomalainen kansanomainen Antti-nimistö on saanut alkunsa skandinaavisesta Andersista, joka on muunnos
Andreaksesta.784 Koska Antti on yleinen Suomessa, ei sen perusteella voida esittää päätelmiä asutuksen alkuperästä. Sen sijaan talon jakohistoria vie vanhaan Virkkusen kantataloon ja siten alkuperää tarkasteltaessa on nojauduttavakin nimeen Virkkunen. Ks. Virkkunen.
Eskuri Jöns Jönsson Eskuri 1648, Jöns Eskurj 1650.785 Eskurin talon kantatalona
oli Pääskylän talo (ks. Pääskylä), josta se muodostettiin vuonna 1565. Sen ensimmäisenä
isäntänä oli Olli Eskonpoika, talo ei ollut mitä ilmeisimmin alun perin Virkkusen talon
osia. Hänen pojastaan Esko Eskonpojasta tuli Eskurin pitkäaikainen isäntä vuonna 1580.
Talo sai hänen mukaansa talonnimen Eskuri samaan tapaan kuin Limingan kylän Heiskari
ja Virkkulan Matturi ja Kauppuri, joiden johdoksena on -ri. Eskurin talon asutushistoriaa
onkin tarkasteltava vanhemman nimen Pääskylän mukaan. Esko-nimi itsessään edustaa
vanhaa suomalaista henkilönnimistöä, joka on kansanomainen muoto muinaisskandinaavisesta Eskil-nimestä.786
Hyry Jöns Hwrw 1557, Jöns Hyrw 1558, Jons Hyry 1563. Hyryn talo sijaitsi Virkkulassa, jossa siitä on jäänyt jäljelle nimi Hyrynranta. Ainoana tiedettynä isäntänä mainitaan vain Juho Ollinpoika Hyry vuodesta 1548 alkaen, ja hänen isännyytensä jälkeensä talo
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hävisi.787 Kuten Limingan kylän kohdalla on todettu, Hyryn nimi viittaa lähinnä Kokemäenjokilaaksoon Kokemäelle tai Harjavaltaan. Ks. Limingan kylän Hyry.
Hämäläinen Michel Hemeleine 1568, Michell Hemeleine 1569.788 Hämäläisen eli
Tavastin talo (ks. Tavast) kuului hallinnollisesti Virkkulankylään vuosina 1550–1610,
mutta siirrettiin kuuluvaksi Lumijoen Hirvasniemeen. Talon perusti Mikko Pietinpoika Hämäläinen eli Tavast vuoden 1550 tienoilla. Talonnimeksi vakiintui myöhemmin nimi Mikkola, joka oli yksi Hirvasniemen kantataloista. Hämäläinen- ja Tavast-nimet yhdessä viittaavat Mikko Pietinpojan hämäläiseen alkuperään eivätkä niinkään savolaiseen tulokkaaseen, vaikka nimi Hämäläinen onkin siellä yleinen.789
Kaakinen Hans Kakin 1550, Hans Kåkin 1551. Virkkulan Kaakisen talon ensimmäinen ja ainoa isäntä oli Hannu eli Juho Kaakinen. Hän isännöi taloansa Rantakylän
Virkkulaan kuuluvana vuodesta 1550 alkaen vuoteen 1551, mutta luultavasti asui jonkin
aikaa kylän lähettyvillä.790 Kuten Limingan kohdalla on todettu, Kaakinen oli lähempänä
karjalaista nimistöä kuin satakuntalaista, mutta ei savolainen.
Kauppuri Gertrud Enkan Caupuri 1648, Gertrud Enkia Kauppurj 1657.791 Virkkulan Annalasta eronneen Matturin toinen nimi, joka katosi jo 1600-luvulla käytöstä. Nimi
annettiin vuosina 1620–1634 välillä eläneen Kauppi-nimisen isännän etunimen mukaan, ja
se sai tyypillisen liminkalaisen nimimuodon, jonka oli lopussa ri-johdos. Nimi sisältää
miehen etunimen Kauppi, joka on skandinaavisen Jakaupr-nimen muunnos. Kauppi-nimet
olivat yleisiä keskiajalla ja uuden ajan alussa, jotka enimmäkseen talonnimiä toisin kuin
runsaslukuinen itäsuomalainen Kauppinen-henkilönnimistö.792 Talon alkuperän tutkimisessa tärkeimmällä sijalla on kuitenkin nimi Virkkunen, joka on talon kantanimi, mutta Kauppuri-nimimuodon antamista on ensisijaisesti pidettävä länsisuomalaisena tapana.
Matturi Erich Jöranson Maturj 1674, Erick Jörenson Matturj 1675.793 Virkkusen
suvulle kuuluvasta Annalan talosta vuonna 1576 eronneella Matturilla oli kaksi nimeä historiansa aikana. Ensimmäinen nimi oli isännän Matti Pietinpojan, jonka etunimen mukaisesti talo nimettiin Matturiksi. Toisena talonnimenä käytettiin myöhemmän Kauppi-isän787 Punnanmaa 1557. KA 4582: 4v.; Vuotuinen vero 1557. KA 4581: 10v.; Nokkavero 1558. KA 4598: 13v.; Kymmenysluettelo 1563.
KA 4657: 33v.; Limingan nimikeräys, Pk., NTA; Nokkaveroluettelo 1548. KA 4534E: 10.
788 Kymmenysluettelo 1568. KA 4703: 41v.; Kymmenysluettelo 1569. KA 4712: 45.
789 Vahtola 1977, 93; Mikkonen & Paikkala 1988, 348; Kuorilehto 1994, 618.
790 Nokkavero 1550. KA 4540: 5; Nokkaveroluettelo 1551. KA 4543: 5v.
791 Henkikirja 1648. KA 9126: 264; Henkikirja 1657, Västerbottenin läänintilit, fol. 639v.
792 Mikkonen & Paikkala 1988, 412; Kuorilehto 1990, 161.
793 Henkikirja 1674, Västerbottenin läänintilit, fol. 116; Henkikirja 1675. KA 9166: 150.
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nän mukaan nimeä Kauppuri. Näistä ri-johdoksen sisältävistä nimistä Matturi jäi elämään
myöhempinä vuosisatoina. Se oli nimenä harvinainen, koska nimelle on vertailunimiä Pohjanmaalla ainoastaan Tervolassa Pär Matturi 1675 sekä Länsi-Karjalassa.794 Matturin talonnimen ohella tiedetään vanha niitty Tupoksesta Karinpenshais Matturin Keskelle puoliskoita 1662 ja nuoremmalta ajalta niittysarka Matturinmaa Selkämaassa795. Joka tapauksessa nimi syntyi henkilönnimen mukaan paikallisesti ja talon varhaisinta asutushistoriaa
on tarkasteltava nimen Virkkunen perusteella.
Pietilä Sigffer Peerson vietola 1648, Sigfredh Pietilä 1650.796 Virkkulan kylän Pietilän talo oli yksi Virkkusen (ks. Virkkunen) sukuun kuuluvista taloista jo vuonna 1548. Se
oli 1500-luvulla yksi keskeisimmistä kantataloista kylässä. Epäilemättä talo oli saanut alkunsa viimeistään keskiajan loppupuolella. Talo sai Pietilä-nimensä varhaisimman ja pitkäaikaisen isännän Pieti Antinpojan mukaan. Pieti-nimi oli hallitseva kansanomainen nimimuoto Pietarista Limingassa toisin kuin esimerkiksi Pekka-nimi.797 Pieti-nimen etymologia
on selitetty Limingan Pietilän kohdalla.
Pääskylä Anders peskoine 1557, Andher beskyne 1557, Ands päskyine 1558, Jören
Meckelsson pääskylä 1648.798 Virkkulankylän Pääskylä voi olla alkuperältään myös Virkkunen, koska se sijoittui samaan tiiviiseen talorypääseen kuin muut Virkkusen talot, mutta
tästä ei ole kuitenkaan mitään nimistöön liittyviä viittauksia. Ensisijaisesti talonnimen lähtökohtana on pidettävä henkilönnimeä Pääskynen, koska sen ensimmäisenä talonisäntänä
oli Antti Pietinpoika Pääskynen vuodesta 1548 alkaen. Talosta erosi myöhemmin naapuritalo Eskuri.799
Lähimmät Pääskylä-nimiset talot olivat Limingan pitäjän Ala-Temmeksellä ja
Kempeleessä, jotka kumpikin ovat nuorempia kuin Virkkulan Pääskylä. Vanhoissa asiakirjoissa kylän- ja talonniminä Pääskylä-nimet sijoittuvat levikiltään Satakunnan koillisosiin,
Hämeen rajamailla Jöns Päski 1541 Längelmäki, Pääskylä; kylännimi Päskölä 1557 Kangasala, Heponiemen neljännes.800
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Vahtola 1980, 363; Kuorilehto 1990, 161.
Limingan kesäkäräjät 11.–12., 14.7.1662, fol. 132; Limingan keräys, Pk. NTA.
Henkikirja 1648. KA 9126: 264; Henkikirja 1650. KA 9131: 767v.
Kuorilehto 1990, 155.
Punnanmaa 1557. KA 4582: 4v.; Kymmenysluettelo 1557. KA 4584: 7; Nokkavero 1558. KA 4598: 13v.; Henkikirja 1648. KA
9126: 264.
799 Kuorilehto 1990, 164.
800 Yk. NTA; SAY, Längelmäki 1540 – 1559, 3; Liuksialan kartanon voutikunnan maakirja 1557. KA 2031: 26.
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Pääskylä-talonnimet ovat myöhempinä vuosisatoina laajemmalla levikkialueella,
kuten muu Pääsky-nimistö, joka noudattelee Pääskylä-talonnimistön levikkiä. Talonnimilevikki on keskeisesti hämäläisellä ja sen eräalueisiin kuuluvilla alueilla sekä Satakunnan
itäosissa ulottuen aina lähelle Turun seutuja. Näiden ohella nimistö on keskittynyt erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle, Limingan seuduille. Muu nimistö levittäytyy runsaslukuisampana myös esimerkiksi Ala-Satakuntaan ja Savoon sekä osin Karjalaan. Erityisesti on huomattava, että Savossa käytettiin rinnan muotoa Pääski, joka on nimen yksi monista varianteista.801
Talonnimi Pääskylä ja henkilönnimi Pääskynen muodostuvat murresanasta pääskynen, joka on yleisnimitys pääskylintuheimoon kuuluvasta linnusta. Murresana pääskynen
esiintyy ainoastaan Hämeessä, paikoin Itä-Satakunnassa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla
sekä Kainuussa. Muissa maakunnissa ovat olleet yleisempiä muut pääsky-sanoja kuvaavat
rinnakkaismuodot.802 Sekä nimistön että murresanan levikit kuvaavat Pohjanmaan pohjoisosan ja vanhan länsisuomalaisen asutuksen asutushistoriallista yhteyttä, jossa on havaittavissa vanhempi yläsatakuntalais-hämäläinen yhteys. Virkkulankylän Pääskylä on joko tullut henkilönnimenä Satakunnan itäosista tai Hämeestä. Toinen mahdollinen Pääskylän nimeämistapa on ollut, että talo on nimetty paikallisesti yläsatakuntalais-hämäläisen tavan
mukaan. Ylä-Satakunta ja Häme ovat pääsky-nimien levikin ydinaluetta, mutta tämä vaihtoehto on epätodennäköisempi.
Seikkula Mårten Hindrichssån Seickula 1654, Jöns Seickula 1669803. Virkkulan
Seikkula oli 1500-luvulla nimeltään Virkkunen. Ks. Virkkunen. Sen varhaisimpana isäntänä tiedetään olleen jo vuonna 1543 Heikki Juhonpoika. Talon rinnakkaisnimenä mainitaan
1600-luvulta lähtien Seikkula ja Virkkunen jäi pois käytöstä. Talonisäntinä ei ollut 1500-luvulta lähtien yhtään Sigfridiä tai leskiemäntä Sigridiä tai Ceciliaa, joiden mukaan talo olisi
voinut saada varianttimuotoisen nimen Seikku. Alusta alkaen kaikki isännät olivat monessa
sukupolvessa merkittäviä lautamiehiä, pyyntikuntien päälliköitä ja pitkäaikaisia isäntiä, joten taloa tuskin nimitettiin nimeltä mainitsemattoman emännän mukaan. Isäntien nimissä
toistuvat ainoastaan miesten nimet: Heikki, Martti ja Juho. Ainoa vaihtoehto henkilönnimeen perustuvalle Seikku-nimelle olisi ollut keskiaikainen isäntä tai emäntä.804
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SKES III 1962, 691.
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Lähin Seikkula oli talonnimenä Lohtajan Lohtajankylässä, samassa pitäjässä, jossa
moni muukin liminkalainen nimi toistuu. Virkkulan naapurikylässä Hirvasniemessä oli
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vasta 1600-luvulla syntynyt talo Seikkala, millä voisi olla nimellinen yhteys Virkkulankylän Seikkulaan. Tässä Hirvasniemen Seikkalassa ei ole Virkkulan tavoin Sigfrid tai Sigrid
-nimisiä isäntiä tai emäntiä. Myös naisen etunimi Cecilia on poissuljettu kansanomaisen
nimen antajana, koska nimelle ei tunneta yhtään Seikku-nimeä lähellä olevaa nimimuotoa.
Seikku- ja Seikkula-nimisiä vanhoja taloja on myös Varsinais-Suomessa Maskussa, Kuusjoella, ja Satakunnassa Eurassa, Lapissa sekä Karkussa.805
Selitystä voidaan hakea kansatieteellisestä esinekulttuurista, jossa hämäläisessä
merkityksessä on sana seikka 'seiväs, vapa; pieni mänty, joka on pystyyn kuivunut' sekä
Varsinais-Suomessa ja Uudenmaan länsiosissa seikko ja seikku, jotka merkitsevät 'pärepihtiä'. Sana seikka voi merkitä hämäläismurteissa myös 'harvakseltaan kasvavaa viljaa tai
heinää'.806
Jos seikkua ja seikkaa verrataan Virkku-nimen taustaan, lienee kysymyksessä on
varsinaissuomalais-satakuntalainen nimeämistapa, jolla kuvataan talon esineistöä tai viljelyksien erityisominaisuuksia. Tämä on sikäli luonteva nimeämistapa talolle, jolla kuvattiin
maankohoamisen seurauksena syntynyttä tyypillisesti harvakseltaan tai huonosti kasvavaa
niittyaluetta tai myöhemmin viljelykseen otettua viljapeltoa. Tätä tukee myös se, että Seikkulan talo siirtyi myöhemmin alavammalle paikalle, erilleen muista Virkkulan mäellä olevista taloista.
Tavast Mil tauest 1562, Michill tauasth 1563, Michel tauesth 1565.807 Myöhemmin
Lumijoen Hirvasniemeen siirtyneen talon toinen nimi. Tavast-nimi lienee ollut ruotsinkielisten kirjurien antama ja monissa pitäjissä käytetty rinnakkaisnimi Hämäläinen-nimelle
(ks. Hämäläinen), joka osoittaa henkilön tai suvun hämäläistaustaisen tulosuunnan.808
Tolonen Hendrich Tolojnen 1663, Hendrich Tålojnen 1669.809 Henkilönnimi Tolonen on myöhäisempi ja väliaikanen nimitys Virkkulan Matturin ja Kauppurin (ks. Matturi,
Kauppuri) talolle, jota käytettiin silloisen isännän Heikin yhteydessä. 810 Henkilönimen Tolonen alkuperää on selitetty siten, että se olisi kansanomainen muunnos nimestä Aadolf tai
skandinaavisesta nimestä Tholv(er). Näitä on pidetty kuitenkin liian läntisinä, koska nimen
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Luukko 1957, 36–37; Mikkonen & Paikkala 1983, 548; Mikkonen & Paikkala 1988, 44; Kuorilehto 1994, 625;
Vuorela 1981, 424; SKES IV, 989.
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levikki on painottunut keskeisesti Karjalaan, Savoon ja Kainuuseen, josta viimeisimmästä
lienee myös Virkkulan Tolonen tullut Liminkaan.811
Tossava, Sigfred Tåssava 1635, Sigfred Tossawa Tossula 1648.812 Virkkulankylän
Tossava ilmestyy asiakirjoihin vasta 1635, jolloin sen isäntänä oli Sipi Tossava. Talo saattoi olla jonkun aikaisemman talon jatkumo, mutta sitä ei voida asiakirjojen avulla osoittaa.813 Tossava-nimen taustalla voi olla Tuomas-nimen puhuttelumuoto, jota tavataan jo
Pälkäneellä 1544 muodossa Tossa ja Anders Tossa 1570. Nimen yhteydessä on myös huomioitava savolaisnimi Tossavainen, joka esiintyy jo 1500-luvun puolivälissä Juvan Joroisissa ja myöhemmin esimerkiksi Kemin ja Tornion pitäjissä. 814 Limingan Tossava ei esiinny koskaan muodossa Tossavainen, joten läntinen selitys perustuen Tossa-nimeämistapaan
on perusteltu. Hyvin ahdaslevikkisen nimimuodon juuria on haettava erityisesti Ylä-Satakunnan ja Hämeen rajamailta.
Virkkunen, Virkkula Laurens Wirkoinen 1445, Hnc wirkoijn Rannall 1543, hnc
wirchoijne 1543, Ans pss Wirckola 1543, Ans Virkola 1548, Mårten Hendersson Wirkuine
1648, Mårthen Hinderss. Wircku 1671, Sigfred Wirckula i Strandbyn 1704.815 Limingan
Virkkulan talot ovat suurimmaksi osaksi alkuperältään Virkkusia. Virkkusen talo oli jakaantunut useaksi jo keskiajalla ja jakaantuminen jatkui vielä uudella ajalla. 1500-luvun
Virkkulan kylän Virkkusia on pidettävä yhtenä merkittävimpinä ja vauraimpana sukuna,
joka pitäjässä oli. Alkuperältään Virkkusen taloja ovat Annala, Anttila, Kauppuri eli
Matturi, Pietilä ja Seikkula (ks. nämä nimet ja Limingan Virkkunen), mutta myös muilla
taloilla Virkkulassa saattoi olla yhteys Virkkusten alkuperäiseen kantataloon. 816 Talot muodostivat tiiviin taloryhmän Virkkulanmäelle (nykyisin Annalanmäki), joka sijoittui lähelle
merenrantaa. Talojen takana oli myös laaja kangasselänne Virkkulankangas, josta alkoivat
suuret erämaat kohden Salon pitäjää, kuten Rantakylässäkin. Virkola, Virkkonen, Virkkula
ja Virkkunen muodot ovat yhtä Virkku-nimien kanssa, jolloin talon- ja kylännimet syntyivät
henkilönnimestä Virkku(nen). Limingan Virkkuset eivät olleet ainoita, jotka vaikuttivat
Pohjanlahden rannalla, sillä pohjoisempana Iin pitäjän Iin kylässä oli keskiaikainen Virk-
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Mikkonen & Paikkala 1988, 854.
Maakirja 1635. KA 9098: 66. ; Henkikirja 1648. KA 9126: 264.
Kuorilehto 1990, 170.
Vahtola 1980, 451; Mikkonen & Paikkala 1983, 635; Suvanto 1995, 222.
Olof Svärdin tuomiokirjeet 14/12.7.1445 Iijoella, FMU III, nrot 2626–2627, 364–364; Sakkoluettelo, talvikäräjät 21.1.1543. KA
4531: 7; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 7.7.1543. KA 4531: 22; Sakkoluettelo, kesäkäräjät 7.7.1543. KA 4531: 22; Vuotuinen vero
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kunen-niminen talo Oluff Wirkoine 1552.817 Näiden kahden pohjoisen Limingan ja Iin Virkkusen yhteyttä ei voida selvittää tarkasti, mutta epäilemättä niillä voi olla jonkinlainen keskiaikainen yhteys. Monet nimet toistuvat sekä Limingassa että Iissä, esimerkkinä Härmä.
Tämä oli sikäli luonnollista, että vielä 1400-luvuilla molempien – Limingan ja Iin asukkaat
– kokoontuivat yhteisiin käräjiin ja yhteydet olivat monin tavoin tiiviit.
Virkku-nimisiä taloja ja henkilönnimiä oli 1500-luvulla Varsinais-Suomen Mynämäellä Niels Wircku, Anders Wircku 1559 Mynämäki, Vihtamäki, Mattz Vircku 1571
Mynämäki, Vihtamäki. Pohjoisempana, Satakunnan ydinalueilla Karkussa oli Virgilius
1540 Karkku, Järventaka, Virgilius 1546 Karkku, Järventaka, Oleff virckoi 1558 Karkku,
Järventaka, p wirkoi 1560 Karkku, Järventaka, Peer virkoi 1572 Karkku, Järvenpää (Järventaka).818
Kuten voidaan havaita, Karkussa Virgilius-nimi oli yhteneväinen Virkko- eli Virkkunimen kanssa. Samaan tapaan myös Limingan Virkkula on alkujaan syntynyt henkilönnimen Virgilius pohjalta, joko paikallissyntyisenä isännän etunimen mukaan tai ehkäpä varmemmin muualta siirtyneenä nimenä. Virgilius-nimi muotoutui myös Virjula-talonimeksi
Hämeen Sääksmäen Kärjenniemellä.819 Talonnimi Virjula syntyi ilmeisesti viimeistään keskiajalla. Veroasiakirjoissa Virgilius esiintyy mahdollisesti talonnimimuodossa patronyymin
paikalla. Virjula-nimimuoto näyttäisi poissulkevan ainakin vaihtoehdon, että Virkkusilla
olisi yhteyksiä Sääksmäelle nimensä perusteella.
Karjalan Kannaksella mainitaan useita samankaltaisia asiakirjamuotoja p wirkainen
1550 Viipuri, Clemet vircula 1552, Uusikirkko Vpl., Lauri vircki 1555 Jääski, l wirckoin
1560 Jääski, Ander Wirki 1613 Sakkola, mutta näillä kaikilla yhteisenä tekijänä on myöhempi muoto Virkki, jolla ei ole yhteyttä läntisiin Virkkusiin. 820. Luontevin Limingan Virkkulan tulosuunta on erityisesti Karkku, sillä se heijastelisi myös muun asutuksen tulosuuntia. Ajatus karjalaisesta tulosuunnasta on Virkkulan kohdalla vähäinen.

817 Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, pitäjänkartasto, Lumijoki, (2444 04 Ia -/--); Nokkaveroluettelo 1552, Iin pitäjä.
KA 4545: 2.
818 Saaren kartanon voutikunnan kirkollisten verojen tilikirja 1559. KA 809: 9v; SAY Mynämäki 1540–1559, 133. Vihtamäen taloissa
esiintyy etunimet Antti, Olli, Lauri, Erkki ja Niku; SAY Mynämäki 1560 – 1579, 129; Maakirja 1540, Karkun pitäjä. KA 1920: 37;
Maakirja 1546, Karkun pitäjä. KA 1927: 26; Tyrvään ym. pitäjien voutikunnan maakirja 1558, Karkun pitäjä. KA 2064: 14v. Saman
kylän toinen talo oli nimeltään Kiuttu. Vrt. Haukiputaan Kellon Kiuttu; Sakkoluettelo, Karkun pitäjän syyskäräjät 7.10.1560. KA
2112: 5v.; Ylä-Satakunnan kirkollisten verojen tilikirja 1572, Karkun pitäjä. KA 56v.
819 SAY Sääksmäki 1539–1559, 49 ja 1560–1570, 48. Virjulan isännät Suomen asutuksen yleisluettelon mukaan: Jöns Ersson (1539),
Jöns Virgiliusson (1543–1558), Virgilius Jönsson ( 1558–1559).
820 Mikkonen & Paikkala, 696–697.
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Virkkulan asutushistorian ydin kiteytyy monipolvisen ja laajan Virkkusen-suvun
ympärille. Virkkusten talot olivat Virkkulanmäellä, Virkkulanojan varrella. Vaikka kylän
pääsuku tuli Ylä-Satakunnasta, asutus täydentyi eri suunnista tulevilla suvuilla ja taloilla.
Varsinkin pääsuvun edustama laajuus osoittaa asutuksen olleen kylässä synnyltään varsin
varhaista.
Varhaisuuden mahdollistaa myös maantieteelliset olot. Virkkulan kylä on viiden
metrin korkeuskäyrän yläpuolella ja se saavuttaa 7,5 metrin varsin nopeasti, kuten 10 metrin käyrän. Rantakylässä ja Limingan kylän yläosassakin olleet talot saattoivat sijaita Virkkulaa hieman ylemmillä korkeuskäyrillä. Oli luonnollista, että ne siirtyivät elinkeinomuutoksen, peltoviljelyn ja niittytalouden merkityksen kasvamisen sekä maankohoamisen
vuoksi alemmas kylässään edellä mainitulle Virkkulanmäelle. Kylä sijaitsikin ehkä alun
perin niin sanotulla Matinmäellä, joka oli varhain merenrannalla oleva niemi.
Virkkulan kohdalla on kiinnitettävä myös huomiota Virkkulan kantasuvun Virkkusen monipolviseen talonpoikaiselämään, jossa taloja jaettiin ja niille annettiin isäntien mukaan uusia nimiä. Taloa oli mahdollisesti jaettu useampaan kertaan jo kauan ennen 1540lukua, koska patronyymit eivät viittaa toisiinsa. Tämä merkitsee, ettei etunimet periytyneet
enää tässä vaiheessa näissä taloissa, vaan talojen perinteiset etunimet olevat eriytyneet keskinäisestä nimiperinteestä jo kauan aikaa sitten.
Toinen seikka mikä puoltaa talojen vanhempaa ikää on niiden vauraus jo 1540-luvulla, kuten monissa vanhimmissa Limingan kylän ja Rantakylän taloissa. Vauraus oli hankittu monipuolisella pyynti- ja karjataloudella sekä peltoviljelyllä. Jo jaetut talot olivat monella tapaa vauraita. Kylän isännistä useat olivat jo monessa sukupolvessa lautamiehiä. Siten nämä talot olivat hankkineet pitäjässään oman arvovaltansa, mikä sinänsä osoittaa ehkä
talojen vanhaa ikääkin.
Virkkulan asutuksen alkuperä lienee enimmäkseen Ylä-Satakunnassa, mutta se täydentyi myös muutamalla myöhemmällä yksittäisellä talolla. Uudet talot perustettiin sinne
missä oli tilaa, eivätkä ne olleet ristiriidassa alkuperäisten asukkaiden maanomistuksien ja
nautintojen kanssa. Tämä myöhempi asutus ei sinänsä muodosta alkuperänsä perusteella
mitään asutushistoriallista kehityslinjaa.
Kuten monien vuosikymmenien kehitys taloluvuissakin osoittaa, pysytteli Virkkulankylän taloluku ajan mittaan melko samanlaisissa luvuissa. Tämä oli seurausta siitä, että
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alkuperäiset Virkkulankylän talot olivat ottaneet käyttöönsä koko kylän maat eikä muille
ollut juuri sijaa. Vähäiset talomäärien muutokset olivat seurausta lähinnä talonjen jakaantumisesta ja yhdistelemisistä toisiinsa. Näiden seurauksena myös syntyi uutta lähinnä hypokorismesta lähtevänä talonnimistönä, mutta talonnimiä myös hävisi, koska taloja yhdistettiin toisiinsa. Tunnusomaisinta Virkkulankylän talonnimille on ri-johdos (Matturi, Kauppuri, Eskuri), joka toistuvat Limingan kylässäkin.
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4. Luonto- ja muut asutusnimet
Luonto- ja muiden asutusnimien kohdalla tarkastellaan Limingan asutushistorian kannalta
merkittävintä nimistöä piennimistöstä suurien paikkojen nimiin. Seuraavissa luvuissa nimien käsittely tapahtuu niiden alkuperän mukaan. Niitä ovat 1) saamelainen, 2) länsisuomalainen, 3) hämäläis-yläsatakuntalainen, 4) karjalais-savolainen, 5) varsinaissuomalaisalasatakuntalainen ja 6) pohjalainen. Skandinaavisperäistä luontonimistöä ei Limingassa
varsinaisesti ole, vaan skandinaaviset vaikutukset ovat siirtyneet lainasanoina jonkun muun
asutushistoriallisen alkuperän kautta, kuten alasatakuntalaisuudesta tai yleensä länsisuomalaisperäisestä nimistöstä käsin.
Alkuperän järjestys noudattelee enimmäkseen ikäjärjestystä, mutta joidenkin alkuperien
kohdalla ei järjestystä voi kuitenkaan pitää varmana. Esimerkiksi länsisuomalainen nimistö
voi olla pitkän ajan kuluessa syntynyttä. Luonto- ja muiden asutusnimien kohdalla on todettu liminkalainen nimi ja konteksti, nimilevikki Suomessa, nimen historia ja alkuperä
Suomessa ja Limingassa.

4.1. Saamelainen nimistö
Historiankirjoitus on pitänyt saamelaisia kalastusta ja metsästystä harjoittavana ihmisryhmänä, jota suomalaiset ja ruotsalaiset kutsuivat lappalaisiksi 1900-luvulle saakka. Lappalaisista on ollut myös tutkimushistoriassa monia näkökulmia, jotka eivät ole toistensa kanssa mitenkään yhteneväisiä. Useita paikannimiä on kuitenkin nimetty pyyntielinkeinoja harjoittavien lappalaisten mukaan, ja nämä ovat näyttäytyneet Lapin-alkuisina paikanniminä.
Näistä jotkin paikannimet ovat liittyneet ehkä myöhäisempään traditioon, jossa erilaiset
lappalaisiin liitetyt kivirakennelmat ovat johtaneet paikkojen nimeämiseen. Sen sijaan monet saamenkieliset nimet, joita voidaan löytää nimistöstä, ovat luotettava lähde todistamaan
saamelaisten läsnäolosta Pohjois-Pohjanmaalla.821
Nimistöä tutkittaessa on otettava huomioon, että sanat ja nimistö ovat saattaneet lainautua ja nimistöstä voidaan nähdä myös yhteydet, mistä uusille seuduille on tultu. Nimeämiskulttuuri muuttui toisilla populaatioilla esimerkiksi elinkeinojen ja toisille paikoille siirtymisessä, kuten saamelaisten ja hämäläisten välillä. 822 Erityisesti on korostettava, etteivät
käytetyt sanat ja nimet säilyneet tasaisesti joka paikassa, vaan niihin vaikuttivat paikalliset
821 Vahtola 1991, 82; Enbuske 2008, 16; Lehtola 2008, passim.
822 Vahtola 2012, 24–25.
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olosuhteet, ihmisten väliset yhteydet ja elinkeinojen kehitys. Kielen muutokset, lainautuminen ja mahdolliset populaatiokehityksessä tapahtuneet katkeamat aiheuttivat sanojen ja niiden merkityksien unohtamista sekä nimistön muuttumista, jolloin paikkoja nimettiin uudelleen seuraavan asutuvaiheen ja eränkäynnin vaikutuksesta.
Limingan vanhin asutushistoriallinen vaikutus lienee ollut saamelaista alkuperää,
mutta tätäkin aikaisemmin saamelaisten ja hämäläisten välillä asunutta väestöä on pidetty
”sämäläisinä”, jotka harjoittivat pyyntielinkeinoja. Näillä sämäläisillä on voinut olla vaikutusta myös nimistöön.823
Seuraavaksi esitellään lukumääräisesti varsin vähäinen saamelaisperäiseksi tunnistettava
nimistö:
Luonunki Limingan, Kempeleen ja Tyrnävän rajamailla Tupoksen itäpuolella on
iso niittyalue, jota kutsutaan Luonungiksi. Sen rinnakkainen nimi on yleissuomalainen
Rajakorpi. Luonungin moninaista maastollista ilmettä kuvaavatkin useat nimijäänteet asiakirjoissa, kuten Luonunki, Engen wedh LuonungiBäck 1639, Luonunginkorpi, luonunginkårfues 1643, Luonunginoja, Luonunginåija 1643, Luoninginaho 1703, Rajakorppi eller LuoningiEng 1703, Raiakorpi eller Luonungi 1704.824 Luonungin kaakkoispuolelta alkavat laajat metsäalueet ja vaihtelevat maastot verrattuna maankohoamisen seurauksena syntyneeseen niittytasankoon. Luonunkiin rajoittuu myös niittyalue Ritokorpi. Lyhyellä matkalla maasto kohoaa kymmenen metrin korkeuskäyrältä aina kahteenkymmeneen metriin,
ja on lähellä Kempeleen Mourunginkangasta ja -järveä. Mourunkijärven ympäristössä on
myös esihistoriallinen asuinpaikka.825
Luonu- ja Luon-alkuisten nimien määrä on Suomessa vähäinen, ja niitä on Limingan lisäksi ainoastaan Kärsämäellä, Rovaniemellä ja Posiolla.826 Luonunki-nimi kuuluu nkVloppuisiin, kolmitavuisiin paikannimiin, joita on pidetty esihistoriallisena nimityyppinä ja
joihin sisältyy nki-johdos.827 Luonunki-nimen taustalla saattaa olla Ruotsin lapin sana 'luonjas'. Pohjoissaamen kielessä on kaksi vaihtoehtoa, luödne 'roska, lika' tai luondjnat 'valittaa'.828 Nämä kaikki merkitykset voisivat viitata vesistön tai rannan ominaisuuksiin, jotka
823 Vahtola 1991, 82.
824 Limingan talvikäräjät 31.1.1639, fol. 194. RR 2; Limingan talvikäräjät 22.2.1643, fol. 206; Limingan kesäkäräjät 21.-22.7.1643, fol.
223; Limingan kesä- ja syyskäräjät 26.–28.8.1703, fol. 677; Limingan kesä- ja syyskäräjät 26.–28.8.1703, fol. 686; Limingan
talvikäräjät 22.–24.2.1704, fol. 386.
825 KKP.
826 Yk. NTA; KKP.
827 Räisänen 2003, 11.
828 Vahtola 1980, 89; Räisänen 2003, 74.
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Luonungissa aikanaan oli. Luultavimmin Luonunki-nimen merkityksellä on tarkoitettu
paikkaa, jossa maankohoamisen seurauksena alavarantainen paikka on kasvanut rantakasvillisuutta. Se on vuodenaikavaihteiluiden myötä kuollut ja aiheuttanut suuria määriä kuollutta kasvillisuutta vesirajan läheisyydessä, tuloksena on toisin sanoen ollut 'roskaa' tai 'likaa'. On perusteltua, että kyseessä on vanha nimitys jo pelkästään sijoittumisensa perusteella, koska alue on hyvin lähellä esihistoriallisia asuinpaikkoja ja lähellä vaihtelevia korkeampia maastoja. Sijaintinsa ja kielellisten seikkojen perusteella Luonunki kuului vähälukuiseen saamelaisnimistön joukkoon Limingassa.
Nuolua Heinijärvellä etelälaidan Nuoluanneva, Nuoluanjärvi, Nuoluankallio, esiintyvät kahden järven sekä suon ja kallion niminä. Luontonimestä Nuolua on jo 1600-luvulta
tiedossa kaksi asiakirjanimeä Isånuolola 1653, Isånolua 1661. Isonuolua on pitäjän etelälaidalla oleva huomattavan suuri järvi, jonka mukaan myös muut Nuolua-alkuiset nimet
ovat syntyneet. Nuolua-nimiä on pidettävä varsin vanhoina niminä. Limingan Nuolua-pesye edustaa harvinaista nimistöä, jonka vastineita ovat ainoastaan Sallan Nuolus-nimet.829
Nuolua-pesye kuuluu UA-loppuisiin paikannimiin, joita on melko paljon juuri Suomen vyötäröllä. Nuolua-nimen taustalla lienee saamelaisperäinen sana nuollud 'tyhjentää,
purkaa' ja variaationa 'liestyä, purkautua, irtautua'. 830 Ison Nuoluajärven kohdalla varsinkin
liestyä sopisi hyvin, sillä tunnetusti järven rannat ovat pitkältä matkalta hetteikköä. Nimeäminen voi liittyä myös voimakkaaseen tulvaan ja järven purkautumiseen alapuolisiin vesistöihin.
Ei ole myöskään mahdotonta, että Nuolua viittaisi eräomistuksiin ja -järviin, koska
esimerkiksi Ylä-Satakunnassa on Nuolia-niminen talo ja henkilönnimi Erik Nolian, Anders
Nolian 1546 Pirkkala, Partola831. Jos Nuolua olisi muunnos henkilönnimestä Nuolia, viittaisi se mahdollisesti Limingasta hävinneeseen taloon, jonka eräomistuksiin Nuolua olisi voinut kuulua. Kuitenkin tämä on varsin epätodennäköistä ja Limingan Nuolua-pesye onkin
nähtävä yhdeksi harvoista saamelaisnimistä paikkakunnan länsiosissa. Kuvaahan saamen
kielen sana hyvin yhtäpitävästi Nuoluan järvimaiseman ominaisuuksia.

829 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan kesäkäräjät 20.–21.7.1653, fol. 116; Limingan kesäkäräjät 10 – 11.6.1661, fol. 32v.; KKP.
830 Itkonen 1958, 288; Räisänen 2003, 167.
831 SAY, Pirkkala 1540–1559, 55.
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Temmes Limingan pitäjän kylä Temmes ja Limingan kylän läpi virtaava joki Temmesjoki on vanhin nimi Temmes-nimistössä. Temmes-pesyeeseen Limingassa kuuluu esimerkiksi nimi Temmeksen parras, Temmexen parras 1647.832
Täsmällisen vertailunimistön puuttuminen on tehnyt Temmeksen tutkimisen ja tulkinnan vaikeaksi.833 Nimen alkuperän vaikeaselkoisuus on myös pannut aavistelemaan nimen saamelaisperäisyyttä, mutta sen tarkempaa etymologiaa sille ei ole voitu määrittää. 834
Temmes-nimeä lähellä saattaa olla Koillismaan Posion Perä-Posion kylässä oleva järvennimi Timisjärvi. Tämäkin nimi on ainutlaatuinen Suomessa. Nimeä on selitetty, että se
pohjautuisi saamelaisperäiseen sanaan dimis 'pehmeä (sisältä), pehmeäluontoinen' Tätä lähellä on myös times 'pehmeä; leuto (sää)' tai ' lempeä (ihminen)'. Näitä sanoja on pidetty
äänteellisesti yhteneväisinä, mutta Posiolla merkitystä ei ole koettu sopivana Timisjärven
olemukseen.835 Sen sijaan Temmesjoen kohdalla 'pehmeä' voi olla käypä merkitys, koska
joki on ollut tunnetusti ainakin joiltakin kohdin pehmeä ja liejupohjainen.
Temmes on myös saattanut lähteä kehittymään saamenkielen sanasta tiemes 'pimeä'
tai 'tumma' (pl těămmaz, attr. tiemmes).836 Nimessä käytetyllä sanalla on tarkoitettu ehkä
tummaa, humuspitoista vettä. Toinen vaihtoehto nimeämisessä oli, että Limingan laakion
kalaisimmalla joella, Temmesjoella, kalastettiin juuri pimeänaikaan tuulastamalla esimerkiksi haukia. Kolmas mahdollinen selitys on joenuoman kulkeminen 'pimeässä' pitkien
metsätaipaleiden läpi kohti Liminganlahtea. Tätä vasten Temmes-nimiä on pidettävä saamelaisperäisinä. Temmes-nimi on voinut myös lainautua muille asuttajille ja alueella liikkujille.
Limingassa saamelaisperäistä nimistöä on hyvin vähän ja sen ikä saattaa olla hyvinkin vanha ja ennen vuotta 1000 syntynyttä. Vanhempaa ikää voisivat puoltaa myös arkeologiset muinaisjäännökset, mutta tästä ei ole todellista varmuutta, koska nimien olisi pitänyt siirtyä myös myöhemmille alueilla liikkuneille ihmisille.
Myöhempi kiinteä talonpoikaisasutus Limingassa oli varsin tiivis ja lukumääräisesti
runsas, ja se toi mukanaan myös uutta nimistöä tai nimeämispiirteitä seudulle. Jos joillakin
paikoilla olikin jo saamelaisperäinen nimi olemassa, se saattoi muuttua tai kehittyä uuden
asutuksen mukaan. Tätä tukee myös se, että saamelaisperäinen nimistö on sijainniltaan sel832 Limingan talvikäräjät 8.-9.2.1647, fol. 227.
833 Yk. NTA.
834 Vahtola 1991, 82.
835 Räisänen 2005, 347.
836 Itkonen 1958, 589.
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laisilla alueilla, joissa vakituinen asutus ei ole ollut aktiivisimmillaan, kuten Heinijärvellä
tai idempänä Ruotsinojan takana, mutta Liminganjoen keskuspaikalla ja sen läheisyydessä
ei saamelaisperäisiä nimiä ole. Yleensä saamelaisperäiset nimet Limingassa ovat suurempien luonnonmuodostelmien ja paikkojen nimiä, eikä niitä ole havaittavissa piennimistössä.
Limingan vähäiseen saamelaisnimistön nimeämiseen vaikuttanut sanasto ei ole mitenkään keskittynyt pyyntielinkeinohin ellei Temmes-nimen 'pimeää' tai 'tummaa' voida
yhdistää esimerkiksi kalastukseen. Kolme mainittua kuvaavat enemmänkin luonnon kehittymistä tai ominaisuuksia; millainen paikan luonne oli ja miten se eroaa muista vastaavista
maastokohteista, kuten esimerkiksi toisista järvistä, vaikka Nuoluajärven kohdalla. Näin
ollen se ei poikkea nimeämistavaltaan muista myöhemmistä asutuksen intressiryhmistä.
Nimistöllä ei voida todistaa saamelaisperäisen väestön asumisen tarkkaa ikää, alkuperää tai vaikutusaikaa Limingassa, mutta ilmeisimmin se on varhaisin Limingassa tiedetty
alkuperä. Mihin saamelaiset sitten hävisivät? Tutkimushistoriassa onkin esitetty, että saamelaiset vetäytyivät suomalaisalueilta kauemmas. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että esimerkiksi suurissa jokilaaksoissa rannikon saamelaisväestö olisi siirtynyt rannikolta ylemmäs sisämaahan837.
Tämänkaltaista poismuuton jälkeistä jälkeä tilannetta ei ole havaittavissa Limingassa ainakaan 1500-luvun voudintilien vero- tai sakkoluetteloaineistossa, koska saamelaiset
eivät esiinny esimerkiksi sakotettujen joukossa. Saamelaiset eivät varmasti olisi ollut ”hiljainen kansa”, jos vetäytyivätkin etäämmäs rannikolta, vaan olisivat kohdanneet länsisuomalaiset tai itäsuomalaiset esimerkiksi Oulujärvellä. Siellä liminkalaisilla ja myöhemmillä
varsin savolaisperäisillä asuttajilla olisi ollut intrenssinsä ajettavana, jos alueella olisi ollut
muitakin kuin talonpoikaisen erä- tai kaskitalouden edustajia. Saamelaisperäisten asukkaiden hiljaiselosta ei ole merkkejä ainakaan Kemin Lapissa, vaan he osallistuivat lukuisasti
erilaisiin väkivallantekoihin, kuten esimerkiksi MATTI ENBUSKE on tutkimuksessaan todennut838. Tämä ajatus mahtaa päteä myös sellaiseen saamelaispopulaatioon, joka olisi vaikuttanut Limingassa tai sen lähialueilla.
Limingasta on löydetty myös 23 kivikautista, esihistoriallista tai ajoittamatonta
muinaisjäännöstä. Nämä kohteet ovat vain osa siitä muinaisjäännösaineistosta, jota on
837 Enbuske 2008, 70.
838 Enbuske 2008, 70.

216
mahdollisuus hyödyntää tutkimuksessa.839 Sinänsä muinaisjäännöksiä ei voida välttämättä
suoraan kytkeä esimerkiksi saamelaisiin tai muihinkaan, vaan useasti johtopäätökset perustuvat vertaileviin oletuksiin. Nämä muinaisjäännökset myös sijaitsevat pääosin varsin kaukana Liminganjoen talonpoikaisasutuksesta, ellei esimerkiksi Lapinkankaalla tai Rantakylänkankaalla ollut sellaisia muinaisjäännöksiä, jotka ovat tuhoutuneet myöhemmissä maaainesten hyödyntämisessä.
Ei ole poissuljettua sekään, että saamelaisväestö hävisi esimerkiksi pitkään jatkuneissa valtataistelussa idän ja lännen välillä. Liminkalaistakin väestöä tuhottiin ankarin hävitysretkin novgorodilaisten, venäläisten ja karjalaisten taholta 1370-luvulta 1500-luvulle,
ja nämä hävitysretket kulminoituvat monin osin Pohjanmaan pohjoisiin pitäjiin 840. Luultavasti, jos esimerkiksi keskiajan loppupuolella oli vielä saamelaisia Limingassa, on heidän
määränsä ollut verraten pienilukuinen.
Olipa syy saamelaisten läsnäolon lakkaamiseen Limingassa mikä tahansa, niin varmana tietona voidaan pitää saamelaisnimistön tai saamelaisten puuttumista kokonaan
1500-luvun vero- ja sakkoluetteloista Limingan pitäjässä. Mikään henkilönnimi tai myöhempi talonnimi ei viittaa saamelaiseen alkuperään. Sen sijaan läheisellä Lumijoella oli
1560-luvulla Niilo Lappalainen Nils Lappalaine 1567, joka voi olla saamelaista alkuperää,
mutta hänet voidaan tulkita jo vakiintuneeksi savolaista alkuperää olevaksi uudisasukkaaksi841.
Tämä ei kuitenkaan todista siitä, että Limingan takamailla olisi vaellellut tässä vaiheessa saamelaisväestöä, koska esimerkiksi eri pitäjien sakkoluetteloissa saamelaistaustaiset eli lappalaiset on identifioitu varsin hyvin erilleen muista asuttajista ja eränkävijöistä.
1540-luvulle tultaessa Limingassa ei ollut enää merkkejä saamelaisten länsäolosta.

839 Museoviraston muinaisjäännösrekisteri.
840 Vahtola 1977, 101.
841 Vahtola 1991, 84–85.
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4.2. Länsisuomalainen nimistö
Limingassa on 21 länsisuomalaispiirteistä nimeä, joista useimmat ovat keskeisiä nimen perusosia. Osa tästä nimistöstä on rinnastettavissa vastaavaan appellatiivistoon, joka on yleinen liminkalaisessa kielenkäytössä.842 Länsisuomalaista alkuperää oleva nimistö kattaa tässä jaottelussa sellaisen nimistön, joka on levikiltään sijoittunut Suomen rannikkomaakuntiin ja Hämeeseen, mutta ei itäisiin maakuntiin, kuten Savoon tai Karjalan ylempiin osiin.
Rannikkomaakunnilla tarkoitetaan tässä pääasiassa Lounais-Suomesta ja Hämeestä Tornionjokilaaksoon ulottuvaa vyöhykettä. Näihin maakuntiin kuuluvat Varsinais-Suomi,
Satakunta, Pohjanmaa, Häme ja Uusimaa, mutta nimistölevikin vaikutuksen alaisena voivat olla myös Kymenlaakso ja Karjalan Kannas.
Aikaisemmin länsisuomalaista nimistöä ei ole juurikaan eroteltu, koska sitä on pidetty liian runsaslukuisena ja yleisenä. On myös usein ajateltu, ettei kyseisellä nimistöllä
voitaisi tehdä asutushistoriallisia päätelmiä. Kuitenkin nimiaineistosta on melko selkeästi
rajattavissa tämä nimistö, joka on ollut tyypillistä tiettyjen maakuntien alueilla.
Länsisuomalaisen nimistön kohdalla ei voida tehdä tarkkaa alkuperää koskevaa
päätelmää, esimerkiksi onko kysymyksessä alkujaan yläsatakuntalais-hämäläinen vai varsinaissuomalais-satakuntalainen nimi? Jotkin nimet voivat olla myös lainautuneet ja saaneet
aineksia näille alueille muista kielistä ja tulleet luontaisten rannikon yhteyksien seurauksena yleiseen käyttöön lähes koko Länsi-Suomessa. Esimerkiksi Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikon nimistössä näkyvät suurilukuisena ruotsalaisperäiset appellatiivit 843.
Luultavimmin nimeämispiirre tai nimistö on levinnyt alkujaan Varsinais-Suomesta
ja Ala-Satakunnasta sisemmäs Hämeeseen sekä asutuksen ja eränkäynnin seurauksena
Pohjanmaalle sekä Tornionlaaksoon saakka. Siksi Limingassa vastaavaa nimistöä ei voida
pitää suoraan skandinaavisena tai vaihtoehtoisesti kauempaa tulleena, vaan tyypillisenä
epäsuorasti tulleena länsisuomalaisena piirteenä.
Aarni, Aarninkangas Virkkulan eteläpuolella, lähellä Torikanjärveä ja Kurraa sijaitseva kangasmetsä ja sen mäenkumpare.844 Sana aarni merkinnee samaa kuin aarnihauta
'esineiden kätköpaikka' tai aarnio 'jättiläismäinen, iäkäs ja suurikokoinen puu'.845 Paikannimissä Aarni-alkuiset nimet painottuvat lähinnä Tornionlaaksosta Varsinais-Suomeen ulot-

842
843
844
845

Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan murrenauhoitteet. Suomen kieli. Oulun yliopisto.
Nissilä 1962, 119.
Limingan keräys. Pk. NTA.
SMS 1, 28–29.
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tuvalle rannikolle sekä sisämaassa Hämeeseen ja Satakuntaan. 846 Limingan Aarni-alkuisia
nimiä on pidettävä länsisuomalaislähtöisinä.

846 Yk. NTA.
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Ala-, Yli-nimet, Limingassa Ala- ja Yli-alkuinen nimistö on runsas, esimerkiksi kylännimet Alapää ja Ylipää, talonnimet Ala ja Yli, saman luonnonojan nimet Ylioja ja Alaoja, kantatalo Yli-Lauri ja sen pellot Ylipelto ja Alapelto. Lisäksi esimerkiksi laidun Alahaka, suo Alaneva. Ala- ja Yli-alkuiset nimet ovat pitkälti länsisuomalaisiin maakuntiin sijoittuvia. Nimiä on Päijänne–Kymijoki -linjalta länteen Hämeessä, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla, jossa nimistö harvenee Oulujoki-linjan yläpuolella Kemijoelle asti. Tästä ylöspäin Yli-alkuisia nimiä on tiiviisti Torniojokilaakson
yläosiin saakka. Rannikon yhteydet sisämaahan on luoneet nimistöä jonkin verran idemmäs.847
Ala- ja Yli-nimiin kiteytyy paikan asemaa kuvaavat sanat ala 'alempi' ja yli 'ylempi'.
Limingan vastaava nimistö on muodostunut länsisuomalaisen nimeämispiirteen mukaisesti.
Haka-nimet Eläinten laitumen nimitys, joka oli liminkalaisessa karjataloudessa laajassa käytössä, kuten rantakyläläinen niitty Laurivapunhaka Engh i strandby Lauriwapunhaka 1661, Juustilan Takahaka, Pietin Haka, yhteislaidun Yhteishaka.848 Limingassa Haka
on pääasiassa nimien perusosana.
Haka-nimistö on levittäytynyt Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Kymenlaaksoon, Hämeeseen, Satakuntaan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle, mutta harvemmin EteläSavoon, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Nimeä ei ole juuri lainkaan Pohjois-Savossa ja -Karjalassa. Haka-nimet ovat myös vähäisempiä Oulujoki-linjan pohjoispuolella.
Yhden tiiveimmistä Haka-nimistökeskittymistä muodostavat juuri Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan seudut, mutta Haka-nimistö ei ole enää merkittävä Limingan pitäjän pohjoispuolella.849
Vaikka Haka-nimiin sisältyvä sana haka on murteiden perusteella yleissuomalainen, ei sitä voida pitää nimistölevikkinsä perusteella sellaisena. Haka merkitsee 'aidattu,
useimmin lehtipuita kasvava laidunmaa'. Haka-sana juontuu vanhasta muinaisruotsin sanasta haghi 'aitaus, aidattu laidun'.850 Se on lainautunut suomen kieleen ja samalla levinnyt
rannikkomaakuntiin ja Hämeeseen sekä vähäisemmässä määrin sisemmäs Suomeen. Samalla se on saanut yleissuomalaisen luonteensa. Haka-nimistö edustaakin tyypillistä karja-

847
848
849
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Limingan keräys. NTA; Yk. NTA; KKP.
Limingan talvikäräjät 8.2.1661, fol. 5v.; Limingan keräys. Pk. NTA.
Yk. NTA; KKP.
SKES I, 49; SMS 2, 526.
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talouteen liittyvää alkuperältään länsisuomalaista nimistöä, joka on ollut lukumääräisesti
runsaassa käytössä myös Limingassa.
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Keto-nimet Liminkalaisia niitty- ja peltoalueiden nimiä ovat Kedonperä, Ketovainio, Värminkedot.851 Keto-nimet ovat yleisiä Limingassa, ja useimmissa taloissa viljelyksiin
kuului erilaisia Keto-nimiä.
Keto-nimien levikki on selkeästi länsirannikon maakuntien nimistöön kuuluva elementti. Niiden ydinalueita ovat Satakunnasta Hämeen länsilaitaan rajoittuva alue, koko
Varsinais-Suomi sekä Etelä-Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuva vyöhyke. Ketonimet ovat olleet käytössä myös historiallisessa Hämeessä, nykyisessä Keski-Suomessa. 852
Keto-nimissä oleva appellatiivi keto 'lyhyttä luonnonheinää kasvava kuivapohjainen maa'
kuvaa maanluontoa.853 Näiden appellatiivien levikki on Keto-nimien rinnalla melko yhteneväinen, koska ne myötäilevät tiiviinä levikkiketjuna länsisuomalaisia rannikkomaakuntia
Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle.854 Epäilemättä liminkalaisten Keto-nimien juuret ovat varsinaissuomalais-satakuntalaisessa asutushistoriallisessa kontekstissa, mutta kokonaisuutena Keto-nimiä on pidettävä länsisuomalaisena nimeämispiirteenä.
Kistuketo Kennilän talon keto, jonka määriteosana on Kistu. Suomen Kistu- ja Kisto-nimistö on varsin vähäinen, ja niitä on yksittäin läntisissä maakunnissa.855 Länsimurteinen kistu 'kirstu, arkku, laatikko' on lainasana ruotsinkielisestä sanasta kista, joka tarkoittaa
samaa kuin suomenkielinenkin merkitys.856 Liminkalainen Kistuketo on murresanalevikkiä
ajatellen länsisuomalaista juurta.
Koivisto Pilton talon niitty Kåivisto. Koivisto-alkuiset nimet Suomessa ovat levinneet varsin rajatulle alueelle, jonka pohjoisraja kulkee Vaasa-Kuopio- ja idässä KuopioPorvoo-linjalla. Näiden rajojen etelä- ja lounaispuolelle jää suurin osa Koivisto-nimistä.
Tälle alueelle jää joitakin seutuja, joissa ei voida havaita näin tiivistä levikkiä, kuten melko
kapealle kiilalle Kokemäenjokilaakson pohjoispuolelle. Varsin ahdas nimilevikki sijoittuu
myös Keski-Pohjanmaalle sekä yksitellen pitkin Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta.857
Koivisto-nimet ovat muotoutuneet appellatiivin koivisto 'koivikko, koivumetsä' mukaan, josta on murretietoja varsinkin Hämeestä. Koivikko onkin koiviston rinnakkainen
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vastine, ja niissä on johdos -sto.858 Limingan Koivistoa ei kuitenkaan voida pitää suoranaisesti hämäläisenä, vaan laajemman nimilevikin nojalla paremminkin länsisuomalaisena.
Kuhloneva, Kuhlonevansaari, Kiiskilänkylän ja Temmeksen Haurukylän välille
jäävä laaja suoalue, jossa on kohouma keskellä suota. Limingan Kuhlo-nimet ovat ainoita,
joita tunnetaan. Ne perustuvat sanaan kuhlo, joka merkitsee Varsinais-Suomen, Satakunnan
ja Hämeen eri murrealueilla 'ihossa olevaa kuhmua, kohoumaa'.859
Kuhlolla on luultavasti ollut aikaisemmin laajempi käsitemerkitys. Limingan Kuhloalkuisia nimiä on rajautuneen murresanalevikin perusteella pidettävä länsisuomalaisina,
vaikka nimilevikin perusteella alkuperää ei voida todistaakaan. Limingan Kuhlo-nimet voivat olla historialtaan hyvinkin vanhoja, koska ne sijaitsivat maantieteellisesti varsin etäällä
ja korkealla verrattuna kirkonkylään.
Kuja-nimet Limingassa on suuri määrä erilaisia Kuja-nimiä ja yksi keskeisimmistä
teistä on Myllykuja. Limingassa on kutsuttu yleenstä maantieltä taloon menevää tietä appellatiivilla kuja 'kapea ja suora puiden tai talojen reunustama tie tai sen osa' ja näiden yhtymäkohtaa nimityksellä kujansuu.
Kuja-nimet ovat länsisiä ja niiden käyttöä kuvaa kuja-appellatiivin levikki, joka
lähtee Karjalan Kannakselta kohti Hämettä, jolloin sen pohjoislaita on Päijänteen pohjoisrajalla. Eteläinen reuna kulkee Varsinais-Suomeen saakka sekä sieltä se etenee Satakunnan
kautta Etelä-Pohjanmaalle. Keski-Pohjanmaalla sitä ei appellatiivina tunneta, mutta sen sijaan Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sillä on selkeä levikki jatkuen Kemi- ja Tornionjoen
laaksoihin ja Koillismaalle. Itäisissä maakunnissa sillä ei ole sijaa. Nimilevikki noudattelee
pääpiirteissään tätä samaa levikkiä.860
Kuja-murresanaa on pidetty murrelevikiltään yleissuomalaisena, mutta vanhemmassa aineksessa tätä appellatiivin käyttö ei kuitenkaan tue. Sen levikki tukisi skandinaavisista lähtökohtia, koska sanan levikki noudattelee lähinnä rannikkomaakuntia. Sana kuja on
laina kantaskandinaavin sanasta *kwījā, jonka merkitys on myöhemmissä skandinaavisissa
kielissä 'kahden puolen aidattu kapea ajotie'.861 Kuja-nimistö ja appellatiivit ovat Limingassa länsisuomalaiseen nimeämis- ja murrepiirteisiin kuuluvia.
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Kuru-nimet Virkkulassa Mustakuru-suo. Kuru-nimistö on levinnyt rannikkomaakuntiin sekä Hämeeseen laajana vyöhykkeenä. Pohjanmaalla keskittymä on Perhonjoki-
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laakson ja Saloisten pitäjän välillä. Lisäksi se on merkittävä luontonimi lähes koko Lapissa. Kuru-nimistö puuttuu melkein koko Itä-Suomesta sekä Oulujoen ja Kemijoen väliseltä
seudulta.862 Nimen taustalla lienee muinaisruotsin lainasana skora, skura joka on vierinyt
monen maakunnan arkipäivän sanaksi ja siirtynyt myös nimiin määrite- ja perusosaksi. Nimistölevikkiä noudattelee myös murresana kuru 'veden uurtama kapea, ja syvä rotko, jyrkkäreunainen joen t. puronuoma; vetinen notkelma' Sanalla kuru voi olla myös yhteys appellatiiveihin kurra ja kursu, joille on löydettävissä samankaltainen merkityssisältö.863
Kuru-nimistöä ja Limingan Mustakurua on pidettävä levikkinsä länsisuomalaisena nimeämispiirteenä, joka on tyypillistä melkein koko rannikkoseudulla Suomessa.
Lepistö Rantakylän Jurvalan pelto Lepistö Peldo. Lepistö-alkuiset nimet sijoittuvat
länsisuomalaisen asutuksen sijoille Kymenlaaksoon, Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen,
Satakuntaan, Hämeeseen ja Pohjanmaalle aina Oulujokilinjalle asti. Savosta, Karjalasta,
Kainuusta ja Lapista nämä nimet puuttuvat melkein kokonaan. Näissä maakunnissa, lukuun ottamatta Lappia, Lepistön vastinpari on Lepikkö-alkuinen nimistö. Lepistön levikki
noudatteleekin melko pitkälti aikaisemman käsitellyn Koivisto-nimien levikkiä.864
Lepistö lähtee puunnimestä leppä (Alnus), jonka muodostaessa metsän sitä voidaan
kutsua sanoilla lepistö tai lepikkö, jolloin sanat ovat saaneet johdokset -sto ja -kko.865 Näyttääkin siltä, että erityisesti ne nimet, joilla on johdos -sto, ovat useimmiten länsisuomalaisia ja -kko- johdoksiset nimet ovat enimmäkseen itäsuomalaislevikkisiä. Levikkinsä ja johdoksensa perusteella Limingan Lepistö-nimi on länsisuomalaisen nimeämisperinteen mukainen.
Lapinkangas Korkea mäki Liminganjoen vieressä. Sen vieressä luoteis-, pohjoisja itäpuolilla on laaja Limingan niittytasanko. Se muuttuu tasaisesta vaihtelevaksi metsä- ja
suomaastoksi, kun kankaan yli siirrytään etelän- ja lounaissivuille. Lapinkangas liittyy Lapinkankaan-Rantakylän harjujaksoon. Lähimmät merkittävimmät Lappi-nimet ovat Lumijoen Lapinniemi ja Oulun Lapinkangas. Limingasta tiedetään myös Lappikari-niminen
niitty.866
Limingan Lapinkangas on ollut merkittävä maastokohde, varhaisimpina aikoina näkyvä ja luonteva asuinpaikka Liminganjärvestä laskevan Liminganjoen suulla. Lapinkan862
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kaalla on myös J. W. Calamniuksen (1838–1891) inventointien perusteella ollut näkyvillä
merkkejä vanhasta asutuksesta: ”Kankaalle noustuamme havaitsimme vanhojen Lappalaiskotain jälkejä, joiden hävinnyt ja hajonnut tila viittasi hyvin ammoisiin aikoihin. Mitään
mahdotonta se ei ollut, että kuten kansa arvelee, nämät jäljet ovat jäännöksiä Limmin ikivanhasta majasta”.867 Calamniuksen inventointeihin on suhtauduttava varauksella, sillä
alueella saattoi olla entisiä tilattoman väestön asumuksia. Lapinkankaalla on saattanut vielä Calamniuksen aikana olla merkkejä varhaisemmasta maankäytöstä, mutta nyttemmin
niitä on vaikea todentaa; Lapinkankaan lakialue on tuhoutunut soranotossa eri aikoina868.
Luonteva selitys Lapinkangas-nimelle Limingassa on lappalaisten ja rannikon muiden asukkaiden kohtaaminen, jossa talonpoikaiselämää ja eränkäyntiä harjoittavat asukkaat
nimesivät mahdollisesti lappalaisväestöön asuttaman kankaan. On huomioitava, että Lapinkankaan takana avautuvat suuret erämaat ja lähialueet olivat olleet jo pitkään eri talojen
nautinta-alueina, ja alue oli varmasti talonpoikaissukujen käytössä jo keskiajan lopussa,
koska talonpoikaisväestön lukumäärällinen määrä oli Pohjanmaan pohjoisosan pitäjien kylistä suurin.
Lappi- ja Lapin -nimien tutkimushistoria on pitkä, ja eri puolilta Suomea löytyy yli
500 erityyppistä Lappi-nimeä. Näiden nimien painotus on erityisesti Oulujoki-linjan eteläpuolella. Keskiajalta lappalaisista on mainintoja Oulujoki-linjan eteläpuolelta Hämeestä, ja
vielä jonkin verran 1500-luvulta, mutta tässä vaiheessa niiden painotus on lähinnä Savossa.
On katsottu, että sukunimellä Lappalainen olisi yhteys lappalaisiin. Sen sijaan lappalaisia
eli saamelaisia asui 1500-luvulla Kemin ja Tornion lapinmailla. Lappalaisten asumista näitä eteläisimmillä alueilla tukevat monet nimistöön jääneet saamelaisnimet, kuten Kukas-,
Jaura-,ja Jänkä -nimet.869 Sikäli runsas Lappi-nimistö varsinkin Oulujoki-linjan eteläpuolella on erikoinen verrattuna vähäiseen Lapissa sijainneeseen Lappi-nimistöön, vaikka erityisesti Lapissa kohtasivat toisiansa lappalaiset, hämäläiset, satakuntalaiset ja karjalaiset
sekä myöhemmin savolaiset, mutta tätä kohtaamista ei niinkään tapahtunut varsinkaan
myöhemmällä ajalla eteläisessä Suomessa. Lappi-nimistö ja samalla myös Limingan Lapinkangas on syntynyt ehkä enimmäkseen länsisuomalaisten asuttajien nimeämänä, mutta
osa voi olla myös karjalaisperäisiä nimiä.

867 Calamnius 1868, 246.
868 Maastohavainnot toukokuussa 2010.
869 Vahtola 1999, 108–115.
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Pikku-nimet Limingan lukuisat Pikku-nimet ovat nimien määriteosina: Pikkuhieta,
Pikku-Jäkäli, Pikkukangas, Pikkukilo, Pikkukorpi, Pikkulampi, Pikku Lautujärvi, Pikkuniitty, Pikku Nuolua, Pikkupalo ja Pikkupelto.870 Pikku-nimistö on leimallisesti läntistä, kun
sen sijaan nimen Pieni-nimistö on itäistä.871
Pikku-nimistö nojautuu sanaan pikku 'pieni', joka on länsimurteinen. Pieni-nimistöä
on kuitenkin jonkin verran länsimurteiden alueella, jossa sana pieni 'pieni, vähäkokoinen',
on yhteneväinen itämurteiden merkityksen kanssa.872 Erikoisen sana- ja nimilevikistä tekee
sen, että pieni-sana on ollut käytössä länsimurteissa, mutta se ei näy vahvana nimistössä.
Sama ilmiö on nähtävissä käänteisenä, koska pikku-sana ei ole ollut yleistä Savossa ja Karjalassa. Limingan Pikku-nimet ovat länsisuomalaisen nimistökulttuurin edustajia, ja tähän
nimeämispiirteeseen Liminkakin kuului.
Porras-nimi Limingan Hilliselän ja Liminganjoen väliin jää Porrasräme (ks.
Räme-nimet).873 Limingassa paikka kuvaa vaikeampikulkuista reittiä, jonka yli kulkua helpottamaan on rakennettu pitkospuut. Määriteosan Porras-nimistö muodostaa yhtenäisen levikkiketjun Kannakselta Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosiin. Näiden lisäksi Porras-nimistöä
on Ylä-Satakunnassa ja Hämeessä. Porras-nimiä esiintyy vähäisemmässä määrin Savosssa,
ja siellä nimet ovat luultavimmin syntyneet hämäläisen eränkäynnin tuloksena. Nimiin sisältyvä appellatiivi porras 'joen, puron yli pantu hirsi t. lankku; pitkospuu (suolla)'874 Liminkalainen Porrasrämeen määriteosa edustaa länsisuomalaista nimeämistyyppiä.
Rantakylä Vanha keskiaikainen kylä Limingassa. Rantakylän (r. strand) nimen
ranta-alkuosa yleinen koko Suomessa, mutta selkeä painotus länsirannikolla jatkuen aina
Kemijoen vartta ylöspäin. Rannikoilta se on levinnyt myös muualle Suomeen. 875 Siitä on
tullut yleissuomalainen varsinkin perusosana ja lukumäärältään runsaslukuinen. Nimillä on
kuvattu vesistöön rajautuvaa aluetta, rantaa. Sana ranta on lähtöisin ruotsin lainasanasta
strand, joka on luontaisesti levinnyt ensin länsirannikolle ja siitä sisemmäs Suomeen ja samalla yleissuomalaistunut.876 Liminkalaisen kylännimi Rantakylä on länsisuomalaisen kulttuurin seurausta, ja sanalla kuvattiin merenrannassa sijainnutta kylää.
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Ruuti-nimet Virkkulan takamailla, Metelinkankaan, Aarninkankaan ja Asmanninnevan välimaastossa on varsin runsas Ruuti-nimistö: Ruutineva, Ruutikangas, Ruutijärvi,
Ruutilampi. Ruuti- ja Kruuti-nimistö on levittäytynyt enimmäkseen rannikkomaakuntiin
Uudeltamaalta Pohjanmaalle vievällä kaistaleella, mutta niitä tavataan myös jonkin verran
sisempänä Suomessa.877 Ruutineva tarjosi ilmeisesti kansanlääkinnällisiä kasveja, sillä sana
krut eli länsimurteinen ruuti tarkoittaa 'rohtoa, (lääke)yrttiä', joka on lainasana ruotsin krut
'yrtti, mauste'.878 Lainautuminen ruotsista merkitsi sanan ja nimeämisen leviämistä varsinkin länsisuomalaiselle rannikkoseuduille, johon Liminkakin kuuluu.
Vainio-nimet, Limingassa on runsaasti Vainio-nimiä, esimerkkinä Alavainio,
Arovainio, Hemminvainio, Haaravainio, Isovainio, Ylivainio. Vainio-nimet ovat yleisiä
länsisuomalaisilla alueilla, Päijänteen länsipuolella Hämeessä, Varsinais-Suomessa,
Satakunnassa ja Pohjanmaalla Limingan seuduille asti, jonka yläpuolisissa pitäjissä sen
levikki on vähäisempää. Muualla Vainio-nimet ovat vain suppeasti käytössä. 879
Vainio-nimiin sisältyy maastoappellatiivi vainio 'laaja pelto- tai viljelysaukea;
(viljelty) pelto, laidun'. Se on lainasana germaanisesta sanasta *wainiō.880 Lainasana on
levinnyt luultavimmin lounaassa olevien maakuntien kautta myös Liminkaan, joten
Limingan Vainio-nimet perustuvat länsisuomalaiseen nimeämispiirteeseen.
Vähä-nimet Hirvelän pelto Vähämäen pelto Wähämäen Peldo, Jusssilan pelto
Vähäkari Wähäkari. Vähä-nimistöllä on levikki koko Hämeessä, mutta vahvasti myös
Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Etelä-Pohjanmaalta pohjoiseen päin koko Pohjanmaalla nimiä on harvemmin, mutta Vähä-nimistö vyöhykkeenä ylettyy Tornionjokilaaksoon asti. Vähä-nimien levikki ei ulotu itäsuomalaisiin paikannimiin ja on itäiseltä reunaltaan varsin jyrkkä.881 Vähä-nimien leviäminen on tapahtunutkin lounaasta ja lännestä kohti
Hämettä, koska nimiä ei ole itäisillä hämäläisten eräalueilla.
Vähä-nimiin sisältyvä sana vähä merkitsee 'pieni kooltaan tai määrältään', joka ilmenee enimmäkseen lounais- ja hämäläismurteissa. Se on synonyymi sanalle pieni ja tätä
itämerensuomalaista vähä-sanaa on pidetty varhaisena germaanisena lainana *wǣha 'hieno, pienirakeinen' tai 'hieno, siro'.882 Tällä on myös selitetty esimerkiksi maakappaleen tai
muun maastonkohdan pienikokoisuutta.
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Liminkalaista Vähä-nimistöä ei voi liittää tarkasti mihinkään eteläiseen maakuntaan, vaan kysymyksessä on länsisuomalainen nimeämispiirre, joka sinänsä osoittaa nimistöllisen ja sanastollisen yhteyden eteläisempiin maakuntiin: Hämeeseen, Satakuntaan ja
Varsinais-Suomeen.
Äijä- ja Ämmä-nimet, Virkkulan Pietilän Äijänniitty Pääskylän Ämmävainio. Äijäalkuiset nimet ovat sijoittuneet ahtaammasti kuin seuraavat Ämmä-alkuiset nimet. Äijä-alkuiset nimet ovat vahvimmin Porista Kymenlaaksoon vievän linjan eteläpuolella sekä varsin harvassa Pohjanmaan eteläosissa. Keski-Pohjanmaalta Limingan pitäjään saakka vallitsee Äijä-nimien keskittymä. Lisäksi niitä on Kemin ja Tornion pitäjissä.883
Myös Ämmä-alkuinen nimistö muodostaa levikkinsä puitteissa länsisuomalaisen
asutuksen seuduille tiiveimmän nimistön. Karjalassa se on suurimmaksi osin kannakselaista jatkuen rannikkoseutuja Kymenlaaksosta Hämeen kautta Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan sekä sieltä Pohjanmaalle, mutta viimeksi mainitussa se on paikoin ohuempaa. PohjoisPohjanmaalla ja sen eräalueilla Kainuussa on myös kyseistä nimistöä ulottuen Pohjois-Karjalaan saakka. Vähäisemmin nimiä on ylempänä Kemin- ja Tornion pitäjissä. Tämän levikin keskelle jää Savo ja savolaiset uudisasukasalueet mukaan lukien pohjoinen Häme, joissa Ämmä-alkuista nimistöä ei juurikaan ole.884
Äijä- ja Ämmä-alkuiset nimet ovat lähtöisin varsin yleisestä murteellisesta appellatiivisanasta äijä 'vanha mies, ukko; aviomies, isoisä' ja ämmä '(vanha) nainen, isoäiti, aviovaimo'. Niillä kuvattu paikanluonnetta, esimerkiksi ikää tai vastaavaa. Yksi tämänkaltainen
nimeämisperuste on maastokohteen iso- tai pienikokoisuus, jota on saatettu kuvata juuri
appellatiivisilla henkilönnimillä äijä tai ämmä.885
Koska Äijä- ja Ämmä-alkuiset nimet ovat levikiltään nimenomaan Länsi-Suomessa
vahvoja ja Karjalan Ämmä-nimistö lienee syntynyt läntisen vaikutuksen seurauksena. Limingan Äijäniitty ja Ämmävainio on länsisuomalaisen nimeämiskäytäntöä.

Länsisuomalaiseksi nimistöksi luokiteltavat nimet edustavat selkeästi sellaista nimistöllistä
kehitysvaihetta, jossa rannikkoseuduilla on ollut yhteistä nimistöä tai nimeämistapa on ollut yhteinen. Tämä nimistö tai nimeämispiirre ei ole ollut käytössä itäisissä maakunnissa
883 Uud.; Yk. NTA; KKP.
884 Yk. NTA; KKP.
885 SKES VI, 1868, 1872; Nissilä 1962, 41; Nissilä 1975, 109.
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Savossa ja Karjalassa, mutta ei aina kaikissa Hämeen itäosissakaan. Limingassa läntinen
nimistö tulee esille useissa merkittävissä nimissä.
Näiden nimien taustalla oleva sanastolevikki voi olla laajempi kuin itse nimilevikki.
Tämänkaltaista kehitystä on havaittavissa esimerkiksi Pikku- ja Pieni-nimistössä, jotka
ovat jakaantuneet läntiseen ja itäiseen nimistöön, mutta lännessä kokoa osoittava adjektiivi
pieni on ollut kuitenkin käytössä, vaikka se ei ole suuremmin ollut nimeämiseen kuuluva
elementti. Liminka kuuluu nimistönsä perusteella selkeästi läntiseen Pikku-nimien päälevikkiin. Useimmissa tapauksissa liminkalainen viljelyyn ja karjatalouteen liittyvä appellatiivisto nojautuu länsisuomalaiseen sanastoon, kuten kuja tai haka, vaikka nämä ovat lainautuneet alkujaan muista kielistä.
Länsi-Suomessa on myös sellaisia nimiä, joille on tyypillistä käyttää jotakin tiettyä
johdosta, joka poikkeaa idempänä olevista johdoksista, kuten läntinen -sto-johdos. Näiden
johdoksien käyttö voi olla hämäläisestä alkuperästä kehittynyttä, mutta lainasanoissa
muuntuminen on tapahtunut toisinpäin.
Länsisuomalaisen nimistön piirteet eivät kuitenkaan aina ole yhdenmukaisia, vaan
eri nimissä voi olla voimakkaitakin vaihteluita levikissä. Tämä osoittanee jonkinlaista nimistöllistä eriaikaisuutta ja kehityskulkua, jolloin esimerkiksi alkuperäisessä lainautumisessa saattoi olla suuriakin nimistön ikään liittyviä eroja. Asutus- ja nimihistoriallisessa kehityksessä on ollut kuitenkin olemassa varsin laajalevikkinen länsisuomalaista kulttuuria
noudatteleva nimistö, joka on ylettynyt joissakin nimissä Karjalan Kannakselle saakka,
mutta sen ydinalueeksi on laskettava läntisen Suomen rannikolla oleva maakunnat, joihin
Liminkakin kuului.
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2.3. Hämäläinen ja yläsatakuntalainen nimistö
Hämeen ydinalueilta eri suuntaan kohdistunut erämaaliikettä on kutsuttu hämäläiseksi eräkaudeksi, jossa talousmaantieteelliset olosuhteet tekivät edulliseksi hämäläisten liikkumisen kohti eräseutuja. Tästä aikakaudesta vakuuttavimmat todisteet ovat hämäläisperäisessä
paikannimissä.886 Sisempänä Suomessa Hämeen ja siihen luettavaksi katsottava Ylä-Satakunnan asutus- ja erätoiminnan vaikutukset muodostivat ehkä yhden vanhimmista nimistökerrostumista. Nämä nimistöhistorialliset vaikutukset saattavat näkyä tänä päivänäkin hyvin kaukana Hämeen sydänalueilta.
Limingan nimistössä on 48 alkuperältään hämäläiseksi tai yläsatakuntalaiseksi luokiteltavaa nimityyppiä. Tämä nimiaines on yli kaksinkertainen esimerkiksi itäiseen – savolaiseen ja karjalaiseen – nimistöön verrattuna. Joissakin tapauksissa yläsatakuntalaisen ja
hämäläisen nimistön välillä voi eron tekeminen olla hankalaa, mutta osa nimistä on levikiltään selkeämpirajaisia näiden kahden alkuperän välillä. Limingassa yläsatakuntalais-hämäläiset nimet ovat enimmäkseen korkeudeltaan ylempänä olevilla varsin merkittävillä paikoilla. Kuten aikaisemmin on osoitettu, edustaa Liminkakin luonnollisesti näitä merkittäviä
nimiä. Tältä kannalta Limingan suurempien paikkojen nimeäminen on yhteneväinen esimerkiksi Kemi- ja Tornionjokilaakson nimistön kanssa887. Seuraavana käsiteltävä Limingan
hämäläinen nimistö lienee syntynyt ainakin osittain samassa yhteydessä kuin pohjoisen
suurten jokilaaksojen hämäläinen nimistö. Hämäläisyyden varhaiset vaikutukset pohjoisen
asutuksessa ja eränkäynnissä ovat alkaneet viimeistään vuosien 1000–1050 tienoilla 888.
Varsinaisen hämäläisen nimistöelementin jälkeen tai sen yhteydessä alkoi tulla Liminkaan
myös yläsatakuntalaista ainesta, joka on iältään nuorempaa. Tämä on ehkä yhteydessä viljelyyn ja karjatalouteen liittyvään nimistöön, jossa on myös pienempien paikkojen nimiä.
Alusta-nimet Pelto Virkkulassa Mäenalusta, Klaavulan niitty Kullanen alusta,
Rantakylän Pleisulan niitty Tupoksen Alusta Tupåxen alusta.889 Maantieteellisesti yhdysperäisten paikannimien perusosat -alusta ja -alus jakaantuvat läntiseen ja itäiseen levikkiin.
Näistä Alusta-nimet ovat läntisiä. Alusta-nimiä on varsinkin Hämeen länsiosissa, Ylä-Satakunnassa sekä Etelä-Pohjanmaalla, joissa kaikissa on tyypillisesti käytetty nimi, mutta sen
levikki on ulottunut jonkin verran myös näiden alueiden ulkopuolelle. Huomionarvoista on
myös nimien keskittyneisyys Kemi- ja Tornionjokilaaksoihin.890
886 Voionmaa 1947, 429, 431.
887 Vahtola 1980, 513.
888 Vahtola 1980, 514.
889 Uud.
890 Yk. NTA.
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Alusta-nimet sisältävät maastoappellatiivin alusta 'jonkin vieressä alempana, myötäsuuntaan oleva paikka'. Murretietoja alusta-sanan käytöstä on useista länsisuomalaisista
maakunnista (Var, Sat, PohE-K, HämP-E ja LänP), jotka tulevat esiin harvakseltaan. 891 Limingassa alusta-nimet kuvaavat pellon, niityn tai muun maakappaleen yhteyttä vieressä
olevaan korkeampaan paikkaan, jonka alapuolella kyseinen maa-alue sijaitsee. Tämä erilaisten maa-alueiden nimeämistapa on siirtynyt alusta-nimien levikin perusteella Liminkaan yläsatakuntalais-hämäläiseltä alueelta892.
Aro-nimet Routunaro Rantakylä, Kärpänaro Liminka, Rytiaro Kedonperä, Massinaro Tervonperä, Vainionojan aro Kedonperä, Arovainio Limingassa, Isoaro Kedonperä,
Navetta-aro Heinijärvi.893 Limingassa Aro-nimiä on käytetty runsaslukukuisesti. Tämä on
myös yhteneväinen Aro-nimien levikin kohdalla, koska nimien ydinaluetta Pohjois-Suomessa on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalue ja sen lähialueet. Appellatiivien
ydinaluetta ovat Päijänteen länsi-, lounais-, ja eteläpuoliset alueet: Ylä- ja Ala-Satakunta,
Varsinais-Suomi, Hämeen länsiosat sekä Etelä-Pohjanmaa, joissa myös Aro-nimistö toistuu. Edellisten lisäksi appellatiivien käyttö on ollut yleistä kapealla levikkijuonteella Kannakselta Laatokan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella.894
Sanalla aro on kaksi erilaista merkitystä. Nimiarkiston yleiskokoelmassa appellatiivien merkitykset vaihtelevat, vaikka ne ovat olleet käytössä samoillakin alueilla. 895 Kaksimerkityksellisyys ilmenee selityksissä 'tasanko, kuiva aavikko' tai 'ajoittain tai jatkuvasti
vetinen, ympäristöään alempana oleva maastonkohta, huonokasvuinen'. Kolmantena ryhmänä ovat appellatiivit, joiden merkitystä ei tunneta tai joiden sisältö on neutraali. 896 Täysin
vastakkaiset merkitykset ovat alun pitäen kuitenkin selitettävissä kosteina tai veden vaivaamina paikkoina. Osaa paikoista on ryhdytty käsittämään myös kuivaa ilmaisevana paikkana viereisen kuivemman ja korkeamman paikan vuoksi, jolloin Aro-nimet ovat saaneet uuden selityksen alkuperäisen sijasta. Limingan Aro-nimet ovat yhdistettävissä kosteaan
maastoon, vaikkakin osaa on myöhemmin selitetty kuivana.
Aron kostea merkitys korostuu syvimmin Ala-Satakunnan yläosissa ja Ylä-Satakunnassa ja Hämeen länsiosissa. Limingan Aro-nimistöä on pidettävä alkuaan yläsatakun891 SMS 1, 333.
892 Yk. NTA; KKP.
893 Limingan keräys. Pk. NTA.
894 Yk. NTA.
895 Yk. NTA.
896 SKES I, 24; SMS 1, 487–488.
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talais-hämäläisenä nimeämistapana. Ylä-Satakunnan ja Hämeen seuduilta nimeämispiirre
on levinnyt muualle ja saanut myös toisen merkityksensä muissa maakunnissa. PohjoisSuomen Aro-nimistö noudattelee yleensä sen vanhinta yläsatakuntalais-hämäläistä merkitystään, jolloin voi olettaa nimeämispiirteen olleen varsin iäkäs Limingassakin, kuten
muuallakin maakunnassa.
Halme-nimet Limingan itälaidalla, Ala-Temmeksen rajalla, Temmesjoen länsipuolella Halmeenkangas kangasmetsä ja Halmeenkedot metsittynyt niittyalue.897 Halme-nimet
ovat levikiltään suppeammalla alueella kuin edellä käsitellyt Aro-nimet. Kuitenkin molempien nimien levinneisyys noudattelee samoja piirteitä. Halme-nimien ydinaluetta on YläSatakunta ja nimien levikki yltää Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rajamailla aina merelle
asti sekä kohti Turun suuntaa. Vahvempi Halme-nimistön levikki on myös Etelä-Pohjanmaan pohjoisosista Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen ulottuva kaistale, mutta Itä-Suomessa nimellä yksittäisiä sen levinneisyydestä osoittavia merkkejä. Sekä Aro- että Halmenimistöä esiintyy myös Kannaksen pohjoisosista Sortavalaan yltävänä keskittymä.
Halme-nimistö on syntynyt alueille selkeästi asutustoiminnan tuloksena, jolloin nimeämispiirre on siirtynyt toiselle alueelle sen alkuperäisiltä käyttöalueilta. Halme-nimet sisältävät sanan halme 'polttamalla tehty viljelysmaa, kaski, kytö; raivio' tai 'viljelemättä jätetty viljelysmaa'.898 Liminkalaisessa nimistössä Halme on nimen määriteosana, mutta monissa nimissä se on tyypillisesti myös perusosana. Limingan Halme-nimet yhdistyvät nimilevikin perusteella yläsatakuntalaiseen nimeämistapaan.
Hartaanselkä Pitkänomainen kangasselänne Limingan etelälaidalla vasten Paavolan rajaa.899 Huomattavana maastokohteena Hartaanselkä edustanee vanhinta nimikerrostumaa. Limingassa ei tavoiteta samanimistä taloa, jonka mukaan Hartaanselkä olisi nimetty,
mutta mahdollisesti samanniminen talo on voinut olla olemassa keskiajalla, ja hävitä ennen
1540-luvulla alkavia voudintiliasiakirjoja.

897 Limingan keräys. Pk. NTA.
898 SMS 2, 614–615.
899 Limingan keräys. Pk. NTA.
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Limingan etelälaidalla oleva Hartaanselkä ei ole ainoa Pohjanmaan Hartaanselkä,
sillä Oulujoen suualueella on myös merkittävä vesistö Hartaanselkä ja Ranualla on Har-
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taanlehto- ja -suo.900 Nimistöä on myös Hämeessä, kuten Tammelassa niitynnimenä Hartaala ja Orimattilassa kallio Hartaanpilkka. Edellisten lisänä on vielä Länsi-Uudenmaan
Hartala ja Karjalan Lumivaaran Hartarinne ja talonnimi Harta.901 Janakkalassa on Hartailaniminen pelto, mutta nimi lienee ollut käytössä jo ennen peltoa. 902 Hiukan näistä poikkeavia
lähellä olevia nimiä ovat Hämeen Hartola-nimet, jotka voivat olla yhteydessä pohjoisen
Harta-nimiin kylännimet Hardoila 1539 Asikkala, Urajärven neljännes; hardoila 1547
Sysmä903. Henkilönnimiä on myös Hämeen ulkopuolella jon harto 1463–1464 Kemiö, Pavelsbölebol.904
Hartaanselkä-nimeä voidaan tulkita usealla tavalla. Sana harta on tulkittu sanaksi
harras 'ahnas, perso' tai 'ahkera, innokas'. Tästä murresanasta harras>hartas-sanasta on
eniten tietoja länsimurteissa; mutta erityisesti se ilmenee pohjoisen Varsinais-Suomen murteessa.905 Jos tämä on ollut Harta-nimien lähtökohtana, sanalla on mahdollisesti kuvattu
sellaista maastoa tai vesistöä, joka on vaatinut sitkeyttä esimerkiksi ylittämiseen tai kyseisen paikan hyödyntämiseen. Toinen murresana, adjektiivi harallaan 'harallaan, erisuuntiin
sojottava' (VarE, VarY osittain, SatE itäinen) voi olla myös mahdollinen. Tällöin sillä on
kuvattu paikan maastonmuotoja906.
Kaikki Harta- tai Harto-nimet eivät välttämättä perustu samaan lähtökohtaan, vaan
osa niistä on pohjautunee Hartwig-nimeen. On esitetty myös vaihtoehtoina, että nimivariaatiot olisivat johtuneet -hard-loppuisista etunimistä, kuten Bernhard (Hartus).907
Limingan Hartaanselän syntyyn on vaikea löytää varmaa asutushistoriallista lähtöpistettä, mutta se lienee yksi kolmesta edellä esitetystä vaihtoehdosta. Kuitenkin ensimmäinen ja kolmas henkilönnimeen perustuva ovat todennäköisimmät. Nämä viittaavat myös
ehkä nimen hämäläiseen alkuperään, jolloin nimi olisi syntynyt jo seuduilla olevan asutuksen seurauksena tai suoraan hämäläisten eränkäynnistä, joka ulottui seuduille.

900
901
902
903
904
905
906
907

Yk. NTA; KKP.
Leiviskä 2010, 181.
KKP.
Häme, Ak., NTA. KA 3679: 47; Häme, Ak., NTA. KA 3697: 42.
Birger Trolles Skatteräkenskap för Åbo Slott 1463–1464. BFH I, 328.
SMS 2, 874; Leiviskä 2010, 181.
SMS 2, 876.
Kepsu 1981, 22–23; Mikkonen & Paikkala 1988, 309.
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Hirvaslahti Virkkulan ja Hirvasniemen rajamaille sijoittuva lahti. Vuoden 1548
voudintileissä mainitaan Hirvasniemi, Hijrffuasnem 1548 ja Rantakylän ja Virkkulan nime-
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nä käytetty Hirvaniemi, Hijrffuanem 1548. Hirvas-nimet sijoittuvat levikiltään enimmäkseen Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu-linjan pohjoispuolelle, mutta yksittäisiä nimiä tavoitetaan
myös tämän linjan eteläpuolelta.908
Hirvas-nimiin määriteosana sisältyy sana hirvas 'kuohitsematon urosporo, joka on
kolmannella vuodella' tai 'uroshirvi; maho, lypsämätön lehmä'. Sen murrekäyttö on ollut levikiltään samankaltainen kuin nimistöllä. Keski-Suomi ja Karjala ovat tästä poikkeuksia,
koska molemmissa esiintyy vanhaa on Hirvas-nimistöä, mutta kummallakaan alueella ei
tunneta murretietojen mukaan hirvas-murresanaa. Nimistön ja murresanojen käyttö kuvaakin sen keskeisen alueen, jossa nimelle on ollut erityinen funktio. Hirvas-sanaa ja -nimistöä ei voida pitää saamelaisperäisenä, vaikka levikki voisi niin antaa olettaa. Nimittäin saamenkielellä vastaava nimitys hirvas-sanalle on sarvēs 'salvamaton urosporo, hirvas'. Nimien alkuperän voisi selittää Karjalassa, Venäjällä ja Baltiassa ilmenevällä sanalla širvas,
joka on hirvas-sanan vastine.909
Hirvas-nimissä lienee kysymys vanhan hämäläisen asutuksen ja eränkäynnin seurauksena syntyneestä paikannimistöstä. Hämäläiset harjoittivat itse tai olivat tekemisissä
peuran- tai hirvenpyyntikulttuurin kanssa. Tällöin Hirvas-nimistö syntyi näille alueille.
Hirvas-nimen yhteys poronhoitoon syntyi vasta myöhemmin. Nimi oli yleinen juuri sellaisillakin alueilla, joissa hämäläisillä oli vahva vaikutus, kuten Tornionjokilaaksossa. Päijänteen pohjoispuoliset nimihavainnot tukisivat tätä, mutta karjalainen alkuperä ei ole mahdoton, koska nimistö oli yleinen juuri Pähkinäsaaren rauhanrajan pohjoispuolella.
Varsinkin Hirvasniemi ja sen lähialueet ovat tunnettuja runsaista hirvikannoistaan.
Limingassa harjoitettiin myös peuranpyyntiä vielä 1700-luvun loppupuolella 910. Limingan
pitäjän Hirvasniemi on syntynyt juuri näistä lähtökohdista ja hämäläisperäisenä. Karjalaista
vaikutusta on pidettävä sen kohdalla varsin vieraana elementtinä, mutta ei mahdottomana.
Hirvi-nimet Limingassa on useita Hirvi-alkuisia nimiä. Hirvi-nimet ovat ehkä vanhinta nimiaineista, jota Limingasta on löydettävissä. Pitäjän lounaislaidalla on suuri suo
Hirvineva Alanenpä Hirfwinefwa 1704. Tähän samaan pesyeeseen kuuluvat vesistönimet
Hirvilampi ja Hirvioja. Näiden lisäksi tunnetaan myös henkilö- ja talonnimi Hirvi (ks. talonnimet Hirvi), joka muuttui talonnimeksi Hirvelä. Hirvi-alkuiset nimet nimet ovat yleisiä
908 Limingan keräys. Pk. NTA; Nokkaveroluettelo 1548; Yk. NTA; KKP.
909 SMS 3, 586; SKES I, 77–78.
910 Åbo Nya Tidningar 3.12.1789, 2, No 49. Historiallinen sanomalehtikirjasto.
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Kemin pitäjän eteläpuolella ulottuen lännestä Karjalaan asti. Lapissa on ainoastaan yksittäisiä Hirvi-alkuisia nimiä.911
Hirvi-alkuiset luontonimet sisältävät eläimen nimen hirvi (Alces alces) 'suurin hirvieläin',
jota on pidetty yleissuomalaisena sanana. Hirvi-sanat ovat peräisin kantasuomen sanasta*širve. Hirvi on kuulunut myös Suomen itäpuolisiin kieliin, mutta lapin kielessä vastaavana sanana on sarva tai sen variaatiot.912 Tämä viittaakin siihen, etteivät Hirvi-nimet voi
olla saamelaista eli lappalaista alkuperää, vaan niitä on joko pidettävä alkuperältään länsisuomalaisina tai itäisenä karjalaisperäisinä, joista toinen levinnyt ja eritynyt yleissuomalaiseksi lukuunottamatta Lappia. Tässä yhteydessä on myös huomioitava Hirvi-nimien levikki, joka on hämäläisperäisten Hirvas-nimien kanssa käänteinen, Hirvas-nimet painottuvat
juuri Lappiin ja Pähkinäsaaren rajan pohjoispuolelle, jossa hämäläiset ovat nähneet peuraeläimen pyyntieläimenä toisin kuin etelässä, jossa ei peurakantoja enää juurikaan ollut.913
Varhainen hämäläinen eränkäynti on antanut luultavimmin myös nimen merkittävälle ja laajalle Hirvinevalle. Se olisi jatkumo monille hämäläisperäisille erätalouteen kuuluville nimille Limingassa varsinkin sen vuoksi, että Hirvinevaa on pidettävä varhaisimpiin
ja liminkalaisiin laajojen maastokohteisiin nimiin kuuluvana. Hirvineva, kuten monet muut
Hirvi-alkuiset paikannimet ovat syntyneet pyynnin ja pyyntimahdollisuuksien seurauksena.
Hirvi ja Hirvas-nimien yhteys toisiinsa on ilmeinen, koska ne poikkeavat vanhemmasta
saamelaisesta peura- ja hirvieläimiin kuuluvasta sanastosta. Näiden nimien lähtökohta on
juuri hämäläisten laajassa eränkäynnissä. Sen sijaan nuorempaa satakuntalaista asutusta on
vaikea pitää nimien antajana, kuten muutakaan asutushistoriallista alkuperää ellei kysymyksessä ole karjalainen vaikutus, joka on toinen Hirvi-nimien mahdollinen alkuperä.
Holma äng hålma 1649, niitty Selkämaalla, ängh holma 1651.914 Pohjois-Pohjanmaalla on muutamia Holma-nimiä, mutta varsinaiset keskittymät ovat Kokemäenjoen pohjoispuolelle, Ylä-Satakunnan luoteisosissa alueilla, jotka rajoittuvat Etelä-Pohjanmaahan.
Edellisten ohella niitä on Varsinais-Suomesta Karjalan Kannakselle vievällä vyöhykkeellä
pääasiassa Uudellamaalla ja harvemmassa Kymenlaaksossa. Viimeisimpään levikkiin ovat
yhteydessä myös Päijänteen itäpuolella olevat Holma-nimet.915

911
912
913
914
915

Limingan talvikäräjät 22.–24.8.1704, fol. 411; Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
SKES I, 78; SMS 3, 591.
Yk. NTA; KKP.
Limingan kesäkäräjät 21.7.1649, fol. 452; Limingan talvikäräjät 24.2.1651, fol. 227.
Yk. NTA.
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Holma-nimet perustuvat holma-sanaan, jolla on useita merkityksiä, mutta useammat niistä liittyvät kuitenkin niittyihin tai peltoihin. Holma joissakin tarkoituksissa on suo-
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raan 'niitty- tai peltotilkku' tai 'metsäinen töyry niityllä, mäki, saari, luoto'. Sanan taustalla
on muinaisruotsin holme, joka lienee lainautunut varhain916. Limingan Holma-nimen alku
lienee levikkinsä mukaan yläsatakuntalaisessa nimistökulttuurissa, mutta hämäläinen tai
alasatakuntalainenkaan lähtökohta ei ole poissuljettu.
Honkisuo Ruotsinojan itäpuolinen niiittyalue. 917 Honki-nimien tiivein levikki on
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta sillä on vahva sija myös Etelä-Pohjanmaalla. Kolmas levikin painopiste on Ylä-Satakunnassa ja osin Ala-Satakunnassa, mutta Honki-nimet
eivät ole tuntemattomia Hämeessäkään yksittäisinä niminä. Sitä ei esiinny itäsuomalaisessa
nimistössä, koska alueella on ollut käytössä Honka-nimimuodot.918
Nimessä oleva sana honki on saanut i-johtimen ja merkitsee samaa kuin honka 'vanha pystyyn kuivunut mänty'. Toisin kuin esimerkiksi VILJO NISSILÄ väittää, esimerkiksi
Honki-nimillä on selkeä levikki eivätkä ne ole yleisiä kaikkialla Suomen nimistössä. 919
Honki-muoto ilmenee länsisuomalaisissa murteissa ja on tyypillinen rajatulla alueella. Sen
sijaan Honka-muoto nimissä on yleinen Suomessa lukuun ottamatta Vaasan seuduilta Kymenlaaksoon ulottuvaa rannikkoaluetta sekä Lapin pohjoisosaa.920
Honki-nimet pohjautuvat satakuntalais-hämäläiseen nimeämistapaan. Nimen keskeisin esiintymisalue on Ylä-Satakunnassa, josta se on levinnyt Pohjanmaalle aina Koillismaalle ja Kainuuseen saakka. Liminka on myös saanut laajahkolle suolle Honkisuo-nimensä tämän asutushistoriallisen liikehdinnän seurauksena.
Huhankangas Limingan kaakkoispuolella sijaitsee Temmeksen kylää vasten kangasseutu Huhankangas, ja Heinijärven ja Kiiskilänkylän väliin jää Kukkurinevan keskellä
oleva korkea kangas Pappihuha.921 Huha-nimet ovat keskittyneet erityisesti kahdelle seudulle, kuten Pohjois-Pohjanmaalle Limingan pitäjään ja sen eteläpuolelle sekä harvemmin
Tornionjokilaaksoon. Toinen painopiste on Hämeessä, Päijänteen molemmin puolin. Huha
'kaski, järeään metsään raivattu kaskimaa' on yksi huhta ja huuhta sanojen muunnoksista,
joka on ollut käytössä varsin suppealla alueella. 922 Limingan Huhankangas on osoitus varhaisemmasta asutushistoriallisesta nimistöstä, jonka alkuperä on Hämeessä.

916
917
918
919
920
921
922

SKES I, 80.
Limingan keräys. Pk. NTA.
Yk. NTA; KKP.
Nissilä 1962, 78–79; SMS 3, 756.
Yk. NTA.
Limingan keräys. Pk. NTA.
SKES I, 83; Nissilä 1965, 87.
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Huhtimaa Heinijärven Tollamaan kankaan toisessa päässä oleva kangasselänne.923
Huhti-nimien levinnän painotus on enimmäkseen Hämeessä, Ylä-Satakunnassa, eteläisessä
Savossa sekä Etelä-Pohjanmaan kaakkoiskulmallla. Nimiä tavataan harvakseltaan PohjoisKarjalassa ja -Savossa sekä Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaalla nimilevikki on keskittynyt
Limingan ja Salon pitäjiin sekä yksittäisenä Iin pitäjään. 924 Huhti-nimiä käytettiin myös kylänniminä Köyliössä, Humppilassa ja Urjalassa925.
Huhti-nimeen sisältyy i-johtimeen päättyvä sana huhti 'kaski' ja sen rinnakkaismuotoja ovat länsisuomalainen huhta ja itäsuomalaisen huuhta 'havumetsään tehty kaski'.

926

Vaikka huhti oli Satakunnassa harvinaisempi, niin ei se ole poissuljettu vaihtoehto haettaessa nimen alkuperää Limingassa. Heinijärven Huhtimaata lähellä asuva Hyryn kantasuku on voinut antaa läheiselle paikalle nimen ja siten se olisi peräisin alasatakuntalaisen
nimeämisperinteen piiristä, koska Huhti-nimiä tavataan myös Ala-Satakunnan puolelta.
Huhti-nimiä on pidettävä kuitenkin alkujaan hämäläisenä tai yläsatakuntalaisena nimeämispiirteenä, mutta Limingassa nimi voi olla myös muista maakunnista tulleiden asutusvirtausten nimeämä.
Huhti-nimille rinnakkainen Huhta-nimistö tulee esille Limingassa Jukanhuhta-nimisessä
viljelyksessä. Se esiintyy asiakirjanimenä Isoin Suon Nurka in emot Jukain Huchta på Söder Sijdan Åjan peräs 1691, jonka perusteella voidaan todeta, että Limingassa käytettiin
molemmat muotoja huhtia ja huhtaa, jotka ovat vaikuttaneet kyseisen nimistön syntyyn.927
Huhta-nimet ovat nähtävissä nimistössä muun muassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa,
Hämeessä, Pohjanmaalla, Kymijoen alueella, Keski-Suomessa ja Länsi-Pohjassa.928
Nimen määriteosan Jukka-nimi sen sijaan on variantti henkilönnimestä Johannes, ja
Jukka edustaa lähinnä itäistä miehen etunimimuotoa. 929 Jukka-nimi voi selittyä myös kahden liminkalaisen talonnimen pohjalta: Heiskarin talon aikaisempi nimi oli Jukkainen, ja lisäksi Limingassa ollut Jukolan talo. Nimi on luultavasti länsisuomalaistaustaisten liminkalaisten antama, ja nimellä on korostettu ehkä alkujaan itäsuomalaisen henkilön omistamaa
huhtaa. Vrt. Jukkainen ja Jukola.

923
924
925
926
927
928
929

Limingan keräys. Pk. NTA.
Yk. NTA; KKP.
Mikkonen & Paikkala 1983, 109.
Mikkonen & Paikkala 1983, 109.
Limingan talvikäräjät 26.–28.1.1691, fol. 119.
SMS 3, 866.
Vilkuna 1988, 88–89.
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Hölppä-nimet Limingan kaakkoisreunamilla, huhanperäläinen niittypalsta Hölppä
suometsä Hölpänräme ja kangas Hölpänkangas.930 Hölppä-nimien keskeisintä levikkialuetta on Häme ja varsinkin Päijänteen länsi- ja eteläpuoli. Levikki ylettyy Savoon ja aina Laatokan länsirannalle sekä Kannakselle. Varsinais-Suomesta on havaittavissa joitakin Hölppä-nimiä, samaten kuin Pohjanmaalta, Kainuusta ja Lapista.931
Appellatiivi hölppä 'mäen tai kallionnyppylä, kumpu’ on sekä itäinen että läntinen
murresana.932 Kuitenkin hölppä-murresanan ja nimistön leviäminen on tapahtunut muille
alueille hämäläisten vaikutuksesta, vaikka murresana ja nimistö tunnetaan itäisissä että läntisissä maakunnissa. Tässäkin suhteessa pieni kangasselänne Limingan Hölpänkangas kuuluu luontevasti hämäläisten Hölppä-nimien levikkiin.
Ilmaselkä Mustanselänkankaan takana oleva kuivahko ja korkea metsäalue933. Ilmavartaloiset henkilönimet ovat vanhoja suomalaisnimiä, joista ovat muunnoksina syntyneet
kylännimet Kemin pitäjässä ja Etelä-Pohjanmaan Ilmola eli Ilmajoki. Nimistä löytyy myös
useita asiakirjamainintoja Etelä- ja Kaakkois-Hämeestä. 934 Limingan Ilmaselkä lähellä Liminganjärveä tekee paikasta merkittävän, ja varmasti melko varhain nimetyn. Ilma-nimellä
on haluttu nimetä etunimen mukaan nautinta-alue, kuten esimerkiksi lähellä sijaitsevat Niilonkangas, Aunonkangas (Lumijoella) tai Lallinkaara. Limingan Ilmaselkä on alkuperältään hämäläinen.
Isoniitty engh iso Nijtto 1649, Limingan pitäjän suurin yhtenäinen niittyalue, joka
sijaitsee Limingan pohjoisosissa ja rajoittuu Kempeleeseen ja Tyrnävään. Isoniitty-nimistö
muodostaa varsin yhtenäisen ja tiiviin vyöhykkeen Porvoon ja Helsingin pitäjistä Hämeeseen ja Päijänteen länsipuolta entisen Oulun läänin eteläosiin ja Pohjois-Savoon asti. Näiden pohjoispuolella Isoniitty-nimistö on harvempaa ja lähinnä Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosissa esiin tulevaa. Isoniityn rinnakkainen muoto Isoniittu muodostaa myös nimistössä
oman erityisen levikkinsä, joka on sijoittunut tiiviimmin Länsi-Uudellemaalle, VarsinaisSuomeen, Ala-Satakuntaan rajoittuen pohjoisosissa Etelä-pohjanmaan etelärajaan esiintyy
vielä jossain määrin Hämeessä ja Ylä-Satakunnassa. Keski-Pohjanmaalla on keskittynyt
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ahdas levikki Isoniittu-nimiä, joita tunnetaan varsinkin Kälviällä, Lohtajalla ja Kannuksessa.935
Melkein kaikki Niittu-nimet ovat keskittyneet samoille alueille kuin Isoniittu-nimistö mutta harvemmin Ylä-Satakuntaan. Sen sijaan heti Päijänteen länsipuolelta itäänpäin
Niittu-nimet ovat levinneet Itä-Hämeeseen, Etelä-Savoon ja -Karjalaan. Edellisten lisäksi
Keski-Pohjanmaa näyttäisi olevan varsin vahvaa Niittu-nimistön levikkialuetta.936
Perusosat Niitty- ja Niittu- sisältyvät appellatiiveihin niitty ja niittu 'maa, jota niitetään'. Niitty on yleissuomalainen, mutta murteellisesti sen vaikutusalueeseen ei kuulu Lounais-Suomi. Sen sijaan niittu on ollut Lounais-Suomen, Etelä- ja Pohjois-Karjalan murresana. Nämä alueet tukevat myös sanojen käyttöä kyseisten alueiden nimeämisessä ja sen
seurauksena näkyvissä nimien levikissä.937 Sekä niitty että niittu ovat kuuluneet liminkalaiseen arkikieleen eri henkilöiden murrehaastatteluissa Limingassa vielä 1970-luvulla. Niittu-nimi tulee myös esille nimistössä: Haaran talon niityt Ylinittu ja Alanittu tai Kiiskilän
Mustanjoen Nittu, joista voidaan havaita lounaissuomalaiseen alkuperään liittyvät elementit.938
Iso-nimistö on yleinen Suomessa, mutta sen vastine Suuri-nimistö on levittäytynyt selkeästi rajatulle alueelle Kainuun Oulujärvi–Kymijoki -linjan itäpuolelle, jolloin kyseisiä nimiä
ei juurikaan ole tämän linjan länsi- ja pohjoispuolella. Nimissä määriteosat lähtevät jonkun
'isoa' tai 'suurta kokoa' kuvaavista adjektiiveista iso ja suuri, joilla on kuvattu myös jonkin
määrätyn paikan kokosuhdetta toiseen vastaavaan paikkaan, kuten Limingassa Isoniitty. 939
Niitty- ja Niittu-nimistön levikkierojen sekä Isoniitty-nimistön mukaan Limingan merkittävin niittyalue sai nimensä hämäläisestä vaikutuksesta.
Jouttenoisenneva, Jouttenoisenkangas Limingan Jouttenoisennevan (ks. Neva-nimet) ja Jouttenoisenkankaan nimen kirjoitusasusta on kaksi näkemystä, riippuen nimenkäyttäjästä.940 Länsisuomalaiseen murrealueeseen kuuluvat liminkalaiset nimeävät tämän
Limingan pitäjän etelälaidalla ja Siikajoen pitäjän rajalle rajoittuvan suuren suoalueen
Jouttenoisennevaksi. Sen sijaan Siikajoen pitäjän itämurteiden piirissä olevat näkevät nimen olevan Jouhtenoisennevan. Paavolan, Rantsilan sekä aikaisemmin Limingan pitäjään
935
936
937
938
939
940

Limingan kesäkäräjät 21.7.1649, fol. 452; Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
Yk. NTA; KKP.
SSA 2, 219.
Limingan murrehaastattelut. Suomenkielen oppiaine. Oulun yliopisto; Uud.
Yk. NTA; KKP.
Limingan keräys. Pk. NTA.

254
kuuluneen Temmeksenkin murteessa korostuu usein savolaismurteiden käyttö. Tällä on ollut vaikutusta nimeämisvivahteisiin eri nimissä.941

941 Limingan keräys. Pk. NTA.
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Nimen murteellista käyttöä Limingassa on pidettävä läntisen vaikutuksen ilmentymänä, vaikka sen määriteosan sisältävä sana joutsen onkin yleinen eri puolilla Suomea. Limingassa ilmenevä nimenkäyttötapa voidaan yhdistää tarkemmin perihämäläiseen murrepiirteeseen, joka on levinnyt Ylä-Satakunnan yläosiin asti. Siinä sanan joutsen ts:n vastine
on vaihtelematon tt. Murremuodot joutte : joutten ovatkin yleisiä Ylä-Satakunnassa.942
Tämä piirre on levinnyt myös yläsatakuntalaiseen nimistöön, kuten Joutte-alkuiset nimet
osoittavat. Ylä-Satakunnassa on myös liminkalaisten Joutte-alkuisten nimien lähtökohta.
Jukurinsuo lähellä Rajakorpea sijaitseva Hirvelän ja Sunin niitty Jukurinsuo 1694
ja Jukuri. Harvat Jukuri-nimet sekä tämän variantit Jukua ja Jukura ovat keskittyneet Hämeeseen ja Pohjois-Pohjanmaalla pesyeinä Alavieskaan ja Pudasjärvelle sekä yksittäisinä
Liminkaan ja Haukiputaalle.943
Jukuri ja sen variantit ovat lähtöisin sanasta jukura, juhkura ja juhkuri, jotka kuvaavat 'epätasaista, kivistä' tai 'tasaisuudesta poikkeavaa maa-aluetta'. Jukura on ollut käytössä
muun muassa Uudenmaan, Hämeen, Kymen ja Peräpohjolan alueilla. Juhkuri-sana tavataan muun muassa Tyrväältä, mutta on käytössä myös Kannaksella. 944 Nimi Jukuri on tyypilliseen tapaansa muotoutunut Limingassa, jossa on johdos -ri, kuten monissa muissa nimissä. Jukurinsuo-nimen yhteydessä on pidettävä mielessä myös, että Haukiputaan Kellon
Jukurin talolla saattoi olla aikanaan omistussuhde niittyyn, joka voi olla myös nimenantajana. Limingan Jukuri ja Jukurinsuo ovat hämäläistä alkuperää, kuten muut sitä lähellä olevat nimet.
Kahilaniemi Kahilanniemj 1644, Kahilaniemij 3 lodh Eng 1681.945 Kahilaniemi,
muodostaa Tupoksen Peräojalle lähelle Kullaantörmää niemen kaltaisen maastonkohdan.
Kahila-alkuiset nimet esiintyvät lähinnä läntisessä Suomessa ja muutamin tapauksin pohjoisessa.946 On huomattava, että Kahila-nimet olivat Perämeren rannikolla ja jonkin verran
Tornionlaaksossakin kohtuullisen vahvana levikkinä.947
Nimessä oleva sana kahila saa myös tukea sen murretulkinnasta. Kahila 'kaisla'
(Vars.-Suomi, SataK, Häme, PohP, PerP, LänP) on selkeästi läntinen muoto. 948 Sen läntiset
muodot sijoittuvat erityisesti Kyrönjoen, Päijänteen sekä Kokemäen jokilaakson väliselle
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alueelle. Erityisesti on nähtävä, että Kahila-nimet ovat harvinaisia Ala-Satakunnassa, mutta
yleisiä Ylä-Satakunnassa, Hämeen länsilaidalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Alkuaan nimenkäytön piiri on ehkä ollut hämäläinen, mutta laajentunut siitä myös yläsatakuntalaiseksi. Liminkalaisella nimellä on selkeä yläsatakuntalainen yhteys ja nimeämisperuste.949
Kalma-nimet Heinijärvellä, Rosinnevan ja Tuhkasenkankaan välissä sijaitsee pieni
kangas Kalmankaarankangas, ja Hyry-Heikkisellä oli niitty nimeltään Kalmasaari eli Kalmakaara. Useimmat Kalma-alkuiset nimet muodostavat tiheän jonomaisen muodostelman
varsinkin välille Keitele–Simpelejärvi. Nimet noudattelevat myös suurin piirtein Pähkinäsaaren rauhanrajan kulkusuuntaa, mutta nimiä on myös hajanaisesti muualla VarsinaisSuomeen asti. Länsi-Suomessa, kuten Etelä-Pohjanmaalla ja Hämeessä on myös erityinen
Kalmari-nimien levikki.950 Sekä Kalma- että Kalmari-nimistössä nimeen sisältyy sana kalma 'kuolema; ruumis, vainaja'. Nämä sanat ovat enimmäkseen painottuneet itämurteiden
alueille (HämP, KarP, SavP, PohK-P ja Kai). 951 Kalmari-alkuisillä saattaisi olla yhteys
mahdollisesti historiallisiin taistelupaikkoihin kartta-aineiston perusteella.952
Vaikka Kalma-nimillä on levikkialue Itä-Suomessa, niin Kalma-nimiä voi ehkä pitää alkuperältään hämäläisenä ilmaisuna kuolemasta tai hautaamisesta. Tätä tukee varsin
vähäinen nimilevikki Karjalassa, jossa ainoastaan Laatokan länsilaidalla tavataan Kalmanimien tihentymä, mutta yksittäisiä nimiä löytyy itäisemmistäkin pitäjistä. 953 Samalla Limingankin Kalma-nimistö liittyy tähän kuolemaa käsittelevään nimistöön.
Kansa-nimet Ylipäässä Kansanvainio, Virkkulan Eskurin Kansavainio-pelto Kansa vainio, Seikkulan Kansavainio-pelto Cansa vainio. Kansa-alkuiset nimet ovat voimakkaasti keskittyneet Hämeeseen, Päijänteen ympärille. Levikki vie myös Etelä- ja PohjoisSavoon sekä jossain määrin Pohjois-Pohjanmaalle, jossa Liminka edustaa vahvinta Kansaalkuisten nimien esiintymää siellä.954

949 KKP.
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Kansa-alkuisten nimien määriteosaan sisältyy sana kansa 'kansa, väki; joukko; perhe; seuralainen', joka on lainautunut germaanisesta aineksesta. Ilmeisesti Kansa-nimillä on
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tarkoitettu pellon tai muun viljelyksen laajuutta, jonka viljelemisessä on tarvittu enemmän
väkeä kuin muiden peltojen tai ahojen hyödyntämisessä.955 Ilman epäilystä Kansa-nimien ja
Limingan Kansanvainioiden juuret johtavat Hämeeseen.
Korkonsarka Niittysarkana Korkonsarka ylettyi Selkämaasta Tupokseen asti 956.
Harvat nimiesiintymät sijoittuvat Limingan lisäksi lähinnä Hämeeseen, Ylä-Satakuntaan ja
Etelä-Pohjanmaalle.957 Korkonsaran taustalla on sana korko 'kohoama, korkea kohta, mäki',
joka lienee muuntunut sanasta korkea. Sana korko on käsitetty myös karjalaisena, jota on
rinnastettu saamelaiseen sanaan guorggo ~ guorgoj.958 Limingan Korkonsarassa oleva Korko-määriteosa on nimilevikkinsä perusteella paremminkin hämäläis-yläsatakuntalainen
vastine lounaissuomalaislähtöiselle Korkialle.
Kuivas-nimet Limingan Kuivas-nimien pesye muodostui viimeistään 1600-luvulla
Limingan Kirkonkylän ja Tupoksen välille Selkämaahan. Niistä vanhin lienee Selkäkuivasnimi, Selkäkuifuas Lammenpardahalla 1641, Sälken Kuifwas 1662, Engh Selkäkuivawasten nenäs ulkosella puolella 1670. Tämä lienee ollut myös muiden Kuivas-nimien lähtökohtana. Minkä läpi ehkä virtasi Kuivasoja-niminen Kuifwasåja 1646 virtavesi. Nimi saatettiin antaa myös kuivuneen ojauoman mukaan. Se mainitaan ainakin Rantakylän Pleisulan niitynnimenä 1700-luvulla. Tämän ojan mukaan syntyi Kuivasojan niitty -niminen niittymaa, Quifwas åia Enges 1662, josta tiedetään ainakin osan olleen Arvolan-talon niittynä.
Nimenä samoilla tienoilla oli myös Kuivastenmetsä, Kuifwastenmätä eller Sällkämaullkoselle puole 1703.959 Limingassa monien talojen niitynnimenä Kuivasojan niitty kuvaa sen
merkittävyyttä. Tällöin Kuivasojan varteen syntyi niittymaita, jotka nimettiin niiden läpikulkevan ojan mukaan.
Pohjanmaalta on löydettävissä jonkin verran Kuivas-alkuisia nimiä.960 Kuivas-nimet
painottuvat Hämeeseen ja sen eräalueille, mutta Savosta Kuivas-nimet varsinaisesti puuttuvat. Kuivas-nimien painotus onkin Päijänteen länsipuolella aina Uudeltamaalta Tornionlaaksoon. Satakunnasta nimiä tavoitetaan vain muutamia. Nimeen liittyvällä sanalla on pyritty kuvaamaan 'kuivaa tai kuivumassa olevaa paikkaa'. Kuivasoja sinänsä voisi merkitä
kuivaa ojaa. Kuivas ei samaistu täydellisesti minkään appelatiivin kanssa, ja se ei ole ollut
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lähtöalueillaan suurten maastokohteiden nimenä, vaan pienten maastokohteiden. Kuivasnimet ilmenevät vesistöjen niminä pohjoisempana. Alkujuuriltaan nimeä on pidettävä hämäläisenä, mutta ei kuitenkaan kovin ahtaasti.961
Kolmiloukko Kollmiloukoinen Limingan pitäjän laajan niittyalueen koillispuolella
oleva Kolmiloukkokangas ja Kolmiloukkoneva voivat edustaa korkeammalla paikalla vanhempaa nimiaineista.962 Määriteosan Kolmi-nimet ovat yleissuomalaisia, mutta toinen nimi
Loukko on tullut sanasta loukko 'nurkka, soppi, perä'. Loukko-nimet ovat Satakunnasta,
Pohjois-Hämeestä ja Etelä-Pohjanmaalta sekä Kainuusta Peräpohjolaan kulkevalla vyöhykkeellä. Kolmiloukko on vastaavuus savolaiselle kolmisoppinen-sanoille 'kolminurkkainen- tai -peräinen vedenkokouma', vaikka niillä on voimakas hämäläinenkin levikki. 963 Limingan Kolmiloukko on ehkä satakuntalais-hämäläinen, ehkä mieluummin hämäläinen.
Kupukansuvanto Tyrnävänjoen ja Temmesjoen yhtymäkohdassa oleva suvanto.964
Kupu-nimi tunnetaan henkilönnimenä lähinnä Hämeestä Madz kupu 1556, Lempäälä, Vatsoila965; Jören kwpåi 1603 Somero, Jurvala. Kupo- ja Kupu-nimiä on pidetty alkujaan ruotsalaiseen etunimiin Gubbe tai Gubbo perustuvina.966
Kuitenkin Limingan Kupukka on luontonimi, jolla on toisenlainen lähtökohta. Kupu- ja Kupukka-nimet ovat levikiltään varsin hajanaisia. 967 Niiden kantasanaksi on käsitettävä sana kupula, joka merkitsee lähes yksinomaan länsimurteissa (PohE, SataK, HämP ja
harvemmin HämeE-K, PohK-P sekä PerP) ’kohoumaa tai pullistumaa jonkin pinnassa’.
Vesistökohteen nimeämistapa on siirtynyt Liminkaan mitä ilmeisimmin hämäläissatakuntalaiselta alueelta, kuitenkin todennäköisesti Satakunnasta.
Kurra pieni kyläkunta Rantakylän eteläpuolella Kurranjärvi, Kurrankangas. Kurra-nimiä on esimerkiksi Pohjanmaan pohjoisosissa Iissä, Oulussa, Siikajokilaaksossa ja
Haapavedellä. Merkittävä nimiesiintymä on Jämsästä. Kurra-nimet ilmenevät erilaisina
maastokohteina ja vesistöniminä, kuten Kurra, Kurranjärvi, Kurrankallio, Kurrankangas,
Kurrankorpi, Kurranniemi, Kurranpalo, Kurransaari, Kurranvuori sekä Kurraviia.968 Kurra-alkuisten nimien taustalla voi olla saamenkielinen gurra 'kapea laakso'. Eri nimikohteis961
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sa maastonmuoto tukee selitystä kapeuden osalta. 969 Rantakylän ja Virkkulan takamaalla
saamelaisnimi keskellä vahvaa länsisuomalaista nimikulttuuria, varsinkin heti asutuksen
takana, ei välttämättä ole oikea selitys varsinkaan pienen kohteen nimenä. Eikä Kurra-nimistöä ole lainkaan Lapissa. Taustalla voi olla kuitenkin saamen kielestä lainautunut sana.
Varsinainen nimeäminen on luultavasti tapahtunut kuitenkin hämäläisten liikkeiden seurauksena, johon myös jämsäläinen nimiaines viittaisi.970
Koska Kurra-nimet painottuvat vain tiettyihin paikkoihin, ja niiden levikki on vähäinen, on se voinut lainautua myös muinais- ja nuoremman ruotsin skura, skora 'uurre,
lovi, kolo, rako, rotko' sanasta, kuten sana kuru971. Kuru-nimistö (ks. Kuru) on levikiltään
hyvin rannikkopainoitteinen verrattuna vähälevikkisempään Kurra-nimistöön, jolloin myös
sana kurra on voinut lainautua hämäläiseen kielenkäyttöön. On mahdollista, että ainakin
sanojen merkitys on sidoksissa toisiinsa, vaikka ei olisikaan kysymys ruotsinkielisestä
alkuperästä972. Näin voi olla myös saamenkielisen gurra-sanan kohdalla, joka voi liittyä samalla tavalla ruotsinkieliseen sanaan. Joka tapauksessa Limingan Kurra-nimistöä on ajateltava enemmän hämäläisperäisenä kuin saamelaisena. Tätä puoltaisi myös hyvin hämäläisyläsatakuntalainen vaikutus Rantakylän asutuksessa ja sen lähinimistössä, vaikkakaan tällä
ei välttämättä ole merkitystä yksittäisen nimen kohdalla.
Lami-nimet Limingassa on kaksi Lami-nimeä: Lamila on Temmesjoen alapäässä
olevan Haaran talon maakappale ja Kiiskilänkylällä sijaisevan Kiiskilänjärven pohjoispuolinen ranta-alue on Lamisuo.973 Viimeksi mainittu on loivarinteinen suoalue Kiiskilänjärven
tuntumassa Lautuankankaan laidalla. Näitä kahta lähellä entisen Ylikiimingin alueella on
esimerkiksi Lamiakangas, joka on loivasti viettävä kangasmaa974. Selitystä

Lami-nimille

on syytä etsiä appellatiivista lamu 'tasainen, heikosti viettävä, loiva, laaja alue'.975 Erittäin
harvalukuisten Lami-nimien, kuten Limingan Lamilan että Lamisuon nimeämisessä yhtymäkohta löytyykin sanasta lamu, josta se on muuntunut nimien pohjana olevaksi sanaksi
lami. Lamu-nimet viittaavat vanhoina niminä erityisesti Ylä-Satakuntaan, Pohjois-Pohjanmaalle sekä näiden yläpuolisille alueille Peräpohjaan ja Lappiin, joista Ylä-Satakunta edus-
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taa asutushistoriallista yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan Lamu-nimistöön 976. Limingan Laminimet syntyhistorialtaan Lamu-nimien rinnalla samanlaista vaikutusta.
Latilamaa ketunmaalainen Latilamaa wedh Ketunmaa 1654, jonka sijaintia ei enää
tunneta tarkemmin. Latila kuuluu samohin nimiin kuin Latia, Latikka, Latikko, joiden levikin keskeisin ydin on Hämeessä ja Ylä-Satakunnassa. Näiltä alueilta se lienee levinnyt Etelä-Pohjanmaalle ja Savoon. Limingan Latilamaa on tässä levikissä ilmeisesti ainoa nimensä edustaja Pohjois-Pohjanmaalla.977
Nämä nimet perustunevat ruotsin lainasanaan blad>plati>lati 'sahan tai veitsen terä'
tai 'kasvin lehti'.978 Vaikka kysymyksessä on ruotsalainen laina, niin Latilamaa Limingassa
on ehkä hyvin nuorta hämäläistä tai yläsatakuntalaista vaikutusta.
Murto Murrå Eng 1682.979 Limingan vanhan talonpoikaisasutuksen vaikutusalueeseen kuuluneen Ängeslevän pohjoispuolella oleva niittyalue on etäisimpiä niittyalueita
koillisessa. Murto-nimeä on pidettävä varsin vanhana. Murto-nimistöä ei ole juurikaan Oulujoki-linjan pohjoispuolella paitsi Kuusamossa, jossa on Kainuun itälaidan tavoin ahdas
keskittymä. Pohjois-Pohjanmaalla Murto-nimistö on vahvinta Suomenselän seuduilla vasten Keski-Suomea ja Savoa. Tämä vyöhyke jatkuu kohti Hämettä edeten Ylä-Satakuntaan
ja Varsinais-Suomen pohjoisosiin. Pohjanmaalla on myös tiivis Murto-nimistö. Pienempiä
keskittymiä on muun muassa Kymenlaaksossa ja Länsi-Karjalassa. Nimiä on myös yksittäisinä monin paikoin, mutta niillä ei ole lähes lainkaan sijaa Itä- Savossa ja muualla Karjalassa. Nimistö on selkeästi siirtynyt joillekin alueille asutustoiminnan ja eränkäynnin seurauksena vanhoilta ydinalueilta ja rannikolta.980
Appellatiivi murto merkitsee 'taitto, tuulenkaatamat puut', mutta sillä on Länsi-Suomessa merkityksenä 'laaja hakattu alue, jossa puut ovat vielä karsimattomina maassa' tai
'kaskettu ja murrettu maa'. Ehkä Limingan pitäjän Murron kohdalla lähimpänä on yläsatakuntalainen tieto 'pieni risukosta raivattu pelto'.981 Niittyjen ja peltojen laajetessa uusille
alueille oli tyypillistä Limingan niittylaakion koillispuolella uusia maita piti ottaa käyttöön
juuri rantamaille leimallisista risukoista. Murto-nimi on alkujaan yläsatakuntalais-hämäläinen.
976
977
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979
980
981

Leiviskä 2010, 158.
Limingan kesäkäräjät 24.–25.7.1654, fol. 257; Yk. NTA; KKP.
SKES I, 279; SSA 2, 34.
Limingan talvikäräjät 7.–10.3.1682, fol. 417.
Yk. NTA. KKP.
SKES I, 352; SPK 2007, 276.
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Noppohaka, Nieppopelto Limingan Krankkalan haka Noppo Hacka ja pelto Nieppo pelto ja Soldanin talon haka Nuppu ja Nuppa.982 Nimistössä voidaan havaita useita variaatioita Noppa, Noppo, Nuppa ja Nieppo, joilla ei sinänsä ole mitään järjestelmällistä
maantieteellistä levikkiä, mutta nimiä on lukumääräisesti eniten yläsatakuntalais-hämäläisillä seuduilla ja Kymenlaaksossa. Monista asiakirjanimivariaatioista huolimatta hakamaan
taustalla on sanat nuppa tai noppa, jotka pohjautuvat ruotsinkieliseen lainasanoihin snobbo, snubbo, snåppo 'sarveton lehmä'983. Nuppa tarkoittaa siis sarvettomien lehmien laidunhakaa. Jonka yksi muunnoksista on myös Nieppo. Nimistöä on jo pelkästään ruotsista lainautuneen sanan perusteella pidettävä lähinnä länsisuomalaisena, mutta nimilevikin painotus Ylä-Satakuntaan ja Hämeeseen viittaa siihen liminkalainen nimeämispiirre on lähtöisin
näiltä tienoilta.
Nähinmaa korkea ja kivinen kangas Kiiskilänkylän ja Heinijärven välillä. Paikalta
on löytynyt myös kuusi kivikautista asumuspainannetta. 984 Mahdollinen vastine Nähinmaalle on Pälkäneellä sijaitseva pesye Näheri, Näherinkallio, Näherinvuori. Padasjoella sijaitseva Nähteensuo voi olla samanlaiseen kantasanaan perustuva kuin Pyhäjärven Säkylässä saari nimeltä Nähäkylä.985
Nimistö viittaisi näiden nimien kohdalla, että ne olisivat alkujaan sanasta nähi tai
nähe. Mikään tutkimus ei varsinaisesti viittaa kyseiseen sanaan, mutta se voi lähteä verbistä nähdä. Tällöin ainakin Limingan ja Pälkäneen nimistö olisivat korkeina paikkoina yhteneväisiä: näistä kaikista saattoi olla nähdä kauas.986
Melko epävarma selitys on saamenkielinen sana ńàigii '(valuva) pihka'.987 Se voisi
kuvata mäntykankaan pihkaisia puita tai jotain niihin liittyvää. Tämä merkitsisi sitä, että
sanaan pohjautuva nimi olisi mukautunut paikallisesti. Todennäköisempi selitys voi kuitenkin olla Hämeessä tunnettu sana näkä 'ruskea hiesumaa', jonka tiedetään vastaavan Karjalassa 'hiekansekainen huono maalaji'.988 Olisi luontevaa, että soiden keskellä olevaa kangasselännettä olisi kutsuttu sen maaperän maalajin mukaan, jolloin sana olisi äänteellisesti
hiukan muuntunut. Edellä olevien nimien levikin näkökulmasta Limingan Nähinmaa on likeisimmin hämäläistä alkuperää, mutta lounaissuomalainenkaan ei ole poissuljettu.
982
983
984
985
986
987
988

Uud.
SKES II, 402.
Limingan keräys. Pk. NTA; Museoviraston muinaisjäännösrekisteri; Yk. NTA; KKP.
KKP.
SKES II, 410.
Itkonen 1958, 292.
SKES II, 412.
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Piikkilä niittyalue Lapinkankaan ja Ylipään välillä, Kestilän pelto Pijckelä 1667,
Piekilä wainio 1674. Piikkilä-alkuiset nimet etenevät rannikolta Keski-Suomeen saakka leveällä rintamalla Ylä-Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaan rajoille, jolloin niiden levikki kapenee enimmäkseen rannikon nimistöksi sekä yksittäisiksi nimiksi
Kainuussa. Piikki-nimiä on myös Kaakkois-Suomessa Kymen, Savon ja Karjalan vaikutusalueilla.989
Limingan Piikkilä voi olla myös vanhasta henkilön- ja talonnimestä lähtevä nimi,
koska Piikkilän pelto sijaitsee merkittävällä paikalla vanhojen kantatalojen Rasilan ja Kestilän naapurina, vanhan jokisuun ja Lapinkankaan juurella. Piikki-henkilönnimiä on esimerkiksi Lasse pijki 1572 Pirkkala.990.
Jos nimi on toisella tapaa muodostunut, sen alkuna on sana piikki 'kärki, oka; haravan, äkeen pii; äes' tai 'piikillä oleva oras'. Sana kuvannee juuri tässä vaihtoehdossa viljelyyn liittyvää tapaa tai vaihetta. 991 Yksinomaan levikki viittaisi Limingan Piikkilän olevan
lähtöisin yläsatakuntalaisilta seuduilta, joko henkilönnimenä tai viljelyksen nimeämispiirteenä, ellei kysymyksessä ole jopa pohjalainen nimeämistapa.
Pikarinniitty Tuorilan niitty Pikarin Nijttu.992 Pikari-nimiä on Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa. Pikari-alkuiset nimet ovat painottuneet Ylä-Satakuntaan ja Hämeeseen. Ne ovat olleet käytössä vanhoilla hämäläisen vaikutuksen eräalueilla, kuten Saimaan ympäristössä. Nimet liittyvät usein maastonmuotoon, jolloin nimikohteet liittyvät kiviin, kallioihin ja vesistöihin. Muinaisruotsista lainautuneella sanalla pikari 'jalallinen lasi
tai muunlainen juoma-astia; malja' lienee kuvattu maastonkohdan muotoa, kuten Limingassa niittyä. Sana pikari on tunnettu eri murteissa laajemmin, mutta tämä ei näy paikannimilevikissä. 993 Nimen levikin perusteella Limingan Pikariniitty on joko yläsatakuntalainen tai
hämäläinen.

989 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan kesäkäräjät 30.–31.7., 1., 3., 4.–5.8.1674, fol. 582v./133; Limingan talvikäräjät 30.–31.1.,
1.2.1667, fol. 100v./218.
990 Pirkkalan pitäjän sakkoluettelo 1572. Yläsatakunnan sakkoluettelo v. 1572. KA 2256: 13.
991 SKES III, 545.
992 Limingan talvikäräjät 16.–18.1.1665, fol. 657v./133.
993 Leiviskä 2010, 169.
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Rotikka Limingan kylän takamailla, Selkäsenkylässä, Lapinkankaan lähellä oleva
asumus, joka on saanut nimensä luontonimestä Rotikka. Nimet Rotikka ja Rotikko ovat varsinkin Hämeeseen, Ylä-Satakuntaan ja osin Varsinais-Suomeen keskittyneitä luontonimiä.
Limingan ohella etelämpänä Pohjanmaalla on joitakin verrokkeja. Nimiin liittyvä sana rotikka, rotikko 'vaikeakulkuinen, märkä maa' kuvaa luonnonpaikan kulkemisen vaikeutta,
jolloin Limingankin Rotikka sai nimensä erityisesti hämäläiseen, mutta mahdollisesti yläsatakuntalaiseen tapaan.994
Rätti-nimet Ketunmaassa kangasselänne Rättikaara. Suomalainen Rätti-nimistö
myötäilee enimmäkseen hämäläisen vaikutuksen seutuja Hämeessä, Ylä-Satakunnassa ja
osin Pohjanmaalla.995 Määriteosa Rätti on lähtöisin varsin yleisestä sanasta rätti 'riepu,
räsy; ohut kangas' lukuun ottamatta Varsinais-Suomea ja Länsi-Uusimaata. 996 Sanalla lienee kuvattu Limingassa kangasselänteen mataluutta tai kapeutta, ohuena maastomuodostelmana. Nimi on levikinsä puolesta parhaiten hämäläinen.
Siljahaka Heinijärven Hyryn hakamaa. Silja-nimistö on tunnistettavissa lähinnä
pohjalaisesta nimistöstä Sillä on vahvin sija Perhonjokilaakson ja Limingan pitäjän välisellä alueella sekä Etelä-Pohjanmaan eteläisissä pitäjissä määriteosana. Kolmas Silja-nimien
keskittymä on länsikarjalaisessa tai kaakkoishämäläisessä seudussa.

997

Silja-nimien pohja-

na on sana silja, joka esiintyy muun muassa Kaakkois-Hämeessä, kaakkoismurteissa sekä
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla kuvaten maan muotoa 'sileä'. Sille on rinnakkaisia murremuotoja sileä ja siliä (ks. Siliänlaita), mutta silja levikiltään ahtaampi.998
Siljahaka-nimen lähtökohdat ovat oletettavasti kaakkoishämäläisessä murteessa.
Nimeämispiirre on siirtynyt Hämeestä Liminkaan ja muualle Pohjanmaalle.
Sunti Limingan Sunti-niminen paikka sijaitsee lähellä Hirvinevaa Kantoselän ja
Keltunkankaan välillä, jossa se liittyy Palomaankankaaseen. Kyseisen kankaan eteläpuolella on kahden korkeamman paikan muodostama kapea kohta, jota kutsutaan Suntiksi. Lähin
merkittävin Suntti-nimien keskittymä on Keski-Pohjanmaalla. Suntti-alkuiset nimet ovat
levikiltään useasti varsinaissuomalaisia nimiä.999 Kuitenkin ne ovat painottuvasti satakuntalais-hämäläisiä nimiä, mutta nimellä on myös levikki Savossa ja Karjalassa.
994
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998
999

Limingan keräys. Pk. NTA. Yk. NTA.
Limingan keräys. Pk. NTA. Yk. NTA; KKP.
SKES IV, 918.
Uud.; Yk. NTA; KKP.
SKES IV, 1025.
Yk. NTA; KKP
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Suntti- ja Sunti -nimet ovat seurausta sanasta suntti tai sunti, jotka ovat appelatiivina 'salmi, kapea kohta maastossa tai vesistössä'. Sanan alkuperällä on skandinaavinen (r.
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sund) tausta Suomessa. Limingan Suntille on haettava lähtökohtia satakuntalais-hämäläisiltä seuduilta, josta nimeämistapa on siirtynyt.1000
Suurussaari Liminganjoen vanhan ja uuden uoman erottava saari. Päijänteen ympäriltä Ylä-Satakuntaan, Savoon ja aina Liminkaan asti erkaantuva Suurus-nimistö lienee
hämäläisessä eränkäynnissä syntynyttä nimistöä. Joitakin vähäisiä nimiesiintymiä on myös
Ala-Satakunnassa, Kokemäenjoen suupuolella.1001
Suurus-sana 'ruoan saoste, eläinten ruoka' tai 'ruoka'. Verbi suurustaa merkitsee
'saostaa'. Nämä ovat yleisiä lähes kaikissa murteissa. 1002 Limingan Suurussaaren kohdalla
on ehkä kuvattu ohi virtaavien joenuomien vedenlaatua tai maankohoamisen seurauksena
syntynyttä saarta, joka on mahdollisesti muistuttanut maalajiltaan suurusta, 'ruoan saostetta'. Varsin alava ja melko myöhäissyntyinen saari on nimetty hämäläisen nimeämispiirteen
mukaisesti.
Takusta-nimet Virkkulan Tossavan viljelys Järventakusta Järven Takusta, Limingan Mustosen niitty Krankan Aidan Takusta. Määrite- ja perusosina käytetyt Takusta-nimet sijoittuvat erityisesti Keski-Pohjanmaalta Oulujoki-linjalle ulottuvalle vyöhykkeelle.
Lapissa niitä on vähäisesti. Eteläisin keskittymä sijoittuu lähinnä Hämeen ja Ylä-Satakunnan rajamaille.1003
Nimien lähtökohtana on yleissuomalainen sana taka, josta takusta 'varsinaisten vilejlysmaiden takana oleva metsämaa t. raivio' on muuntautunut. 1004 Nimistölevikin perusteella Takusta-nimien nimeämistapa on peräisin hämäläis-yläsatakuntalaisilta seuduilta.
Talasneva Kiiskilänkylän Lautuanojan itäpuolella oleva pitkänomainen suo.1005 Talas-alkuisia nimiä on esimerkiksi Kainuussa Säräisniemellä Talasneva ja Talasnevankaarto, jotka lienevät tyypillisesti eränkäynnin seurauksena syntyneitä nimiä. Talas-nimet noudattelevat erityisesti hämäläisten eräalueita. Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa mukaan luettuna,
muodostavat Talas-alkuisten nimien levikin länsirajan. Nimiä on jonkin verran Lapissa,
mutta ne puuttuvat esimerkiksi Satakunnasta. Talas-nimien keskusalueena onkin pidettävä
Päijänteen ympäristöä.1006. Talas-alkuisten nimien määriteosa perustuu sanaan talas 'venei1000 SKES IV, 1108–1109; Nissilä, 1975, 211, 244; Vahtola 1980, 261, 263.
1001 Limingan keräys. Pk. NTA.
1002 SKES IV, 1137; SSA 3, 225.
1003 Uud.
1004 SKES IV, 1203.
1005 Limingan keräys. Pk. NTA.
1006 MHA, historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), pitäjäkartasto, Säräisniemi 3414 07 Ia.*-/--.; Yk. NTA; KKP.

270
den ja kalastustarvikkeiden seinällinen suoja tai suojakatos'. Talas-nimistö viittaa näin ollen suoraan entisajan kalastus- ja eräelinkeinoihin, joissa talas-alkuiset ovat yleisesti savolais- ja hämäläismurteissa esiintyviä nimettyjä paikkoja, mutta levikiltään ne vastaavat erityisesti hämäläisten eräkauden liikkeitä.1007
Tässä hämäläisessä liikehdinnässä lienee syntynyt myös Kiiskilänkylän Lautuajärven liepeillekin Talasneva-niminen paikka, joka oli kalastuksessa tarvittavien veneiden ja
tarvikkeiden säilyttämiseen tarkoitettu suoja.
Torikka-nimet Virkkulan luontonimet Torikanjärvi ja -neva, jotka ovat asutuksen
läheisyydessä olevat merkittävä vesistö ja suo. 1008. Torikka-nimiä on Karjalassa, josta ne
ovat levinneet myös Itä-Suomeen. Pohjoisesta Torikka-niminen kantatalo on löydettävissä
muun muassa Tornionlaakson Armassaaresta. Torikalla on myös nimivastine Huittisten pitäjästä 1500-luvulta.1009 Torikka-nimiä on myös Torikkala (peltoalue), Nousiainen; Torikka
(talo), Torikan pellot, Karuna; Torikensuo, Pyhämaa; Torikka (pelto), Torikan oja, Kiikka;
Torikka (pelto) Hämeenkyrö; Torikanmäki ja Torikankallio, Urjalasta; Torikanmäki Kylmäkoskelta; Torikko (pelto) Pälkäne; Toorikko, Sääksmäki; Torikonlahti, Tuulos; Torikka,
Torikankallio, Torikansuo, Asikkala; Torikanniittu Nastola; Torikkakallio, Hartola ja Torikka (järvi), Torikanjärvi, Mustasaari.1010 Torikka-nimistöllä lienee kahtalainen syntyhistoria. Monet Torikka-nimistä ovat syntyneet ehkä skandinaavisesta miehen etunimestä Thorkel, jonka hypokorismi on mahdollisesti Torkko-nimen rinnalla Torikka.1011

1007 SKES IV, 1210.
1008 Limingan keräys. Pk. NTA.
1009 Vahtola 1980, 352.
1010 Yk. NTA.
1011 Mikkonen & Paikkala 1988, 857.
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Limingan Virkkulan ja monen muun Torikka- ja Torikko-luontonimien syntyhistoriaa on tarkasteltava verbin torittaa tai torista 'johtaa vettä johonkin' tai 'lorisuttaa; solista'

273
(Sat. Kaakk.Häm, Laat. Karj. SavE, PohK-P) merkityksien pohjalta. Ilmeisesti Virkkulan
Torikanjärvi nimettiin näiden vesistöön liittyvien ominaisuuksien mukaan. Limingan Torikanjärveä on pidettävä ehkä levikin perusteella enemmän läntisenä nimenä ja erityisesti
yläsatakuntalais-hämäläisenä enemmin karjalaisena.
Totto-nimet Vaattasenkaaran rinnakkaisnimi Tottokaara Lapinkankaalla, Rosin
(Puuskala) niitty Totto Tåttå gammal äng.1012 Totto-nimistö on Suomessa vähäinen. Tottonimeä on pidettävä varsinaissuomalais-hämäläisenä, ja sillä on yhteys tulentekoon tai tulisijaan. Levinneisyydeltään Totto-nimistöä löytyy Kemijoen varrelta, Kymenlaaksosta, Hämeestä ja Varsinais-Suomesta.1013 Varsinais-Suomessa on esimerkiksi kylännimi Tottola
1566 Halikko, Uskela1014.
Kun Totto ilmenee nimistössä myös Rovaniemen seuduilla, se viittaa hämäläiseen
asutukseen ja liittyy muinaisiin merkinantojärjestelmiin. Eteläisessä Suomessa sana totto
liittyy erilaisiin tulipesiin tai tulentekoon.1015 Totto-sanalla on myös Hämeen Hattulassa ja
Rengossa merkitys 'kota'. 1016
Limingan Tottokaara sijaitsee paikkansa osalta erityisen keskeisellä paikalla, sillä
sen välittömässä läheisyydessä ovat pohjoispuolella Lapinkangas, länsi- ja luoteispuolella
Liminganjoki, lounaispuolella Liminganjärvi sekä kaakkoispuolella korkea Hillinselkä. 1017
Ehkä Limingankin Totto-nimistö kuuluu juuri samanlaiseen merkinantojärjestelmään kuin
Rovaniemen Totto-nimistö, koska karjalaisintressit olivat hyvin lähellä Liminkaa. Luontaisesti myös jonkinlainen tulentekoon tai tulipesiin liittyvä lähtökohta voi olla mahdollinen.
Edellistä taustaa vasten on Limingan Totto-nimistö varmimmin hämäläisperäistä, mutta
myös varsinaissuomalainen suunta on mahdollinen.
Törhäpelto, Limingan Härmän ja Jussilan pellot.

1018

Törhä-nimet ovat vähäisiä,

mutta Törhä-nimi sisältänee sanan törhä 'sojossa-, koholla-, pörrössäolo', jolla ehkä on tarkoitettu pellon sadon onnistumista tai laatua, pystyssä pysyvää viljaa. Murretietoja tästä
törhä-sanasta on Kaakkois-Hämeestä. Se on myös jonkin verran muuallakin tunnettu, mut-

1012 Limingan keräys. Pk. NTA; Uud.
1013 Vahtola 1980, 278.
1014 Varsinais-Suomi, Ak., NTA. KA 1066: 68.
1015 Vahtola 1980, 277–281.
1016 Yk. NTA.
1017 Yk. NTA; KKP.
1018 Uud.
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ta enimmäkseen merkityksinä, jotka ovat myöhäissyntyisiä.1019 Murresanalevikin perusteella Törhäpelto on mahdollisesti nimetty kaakkoishämäläisen nimeämispiirteen alaisena.

1019 SKES V, 1502–1503.
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Törmä-nimet Tupoksen Kullaantörmä, Kedonperän Karpintörmä, Ylipään
Alakestilän Pihlajatörmä ja Savitörmä, Alakestilän ja Kokkolan talojen välissä
Riiskintörmä ovat yleensä vesistöjen ja niiden vieressä olevien jyrkkäreunaisten rantojen
nimistöä. Limingassa Törmä on nimien perusosana. Törmä-nimet ovat levittäytyneet
Satakuntaan, Kokemäenjoen pohjoispuolisille alueille sekä jossain määrin EteläPohjanmaalle. Perhonjokilaaksosta ylöspäin jälleen tiivimpänä levikkinä, jolloin se ylettyy
aina Lappiin ja itärajan seuduille Pohjois-Karjalasta Kemijokilaakson yläosiin sekä
Tornionjokilaaksoon. Nimistölevikki on myös törmä-appellatiivin levikin kanssa
yhteneväinen.1020
Törmä-nimistö liittyy sanaan törmä 'kumpare, mäenrinne, rantajyrkänne', jonka
murrelevikki on painottunut Satakuntaan, Uudellemaalle sekä joillekin alueille Hämeessä,
Savossa, Pohjanmaalla, Kainuussa, Perä- ja Länsipohjassa. Törmä-sanalle ovat
rinnakkaisia eri murteissa muodot termä, termäs, tirma, törmi, törmäs ja tölmä. Näistä
viimeisin on kehittynyt murreappellatiivistossa törmä-sanasta, jolloin sanassa edustaa r >lmuotoa.1021 Näitä eri muunnoksia on käytetty myös paikkojen nimeämisessä, ja ne selittävät
useimmiten eri murremuotojen käytön laajuutta. 1022 Limingan Törmä-nimistö on sekä
appellatiivi- että nimistölevikin perusteella yläsatakuntalainen nimeämispiirre.
Umpiaita Limingan kaakkoiskulmalla oleva suoniitty Umpiaita. Tämän lisäksi
nimi on ollut muutenkin Limingassa varhaisessa käytössä. Umpiaita-nimistö on varsinkin
yläsatakuntalaista, hämäläistä ja eteläpohjalaista, mutta myös lievästi alasatakuntalaista. 1023
Joitakin nimiä on myös Kemijokilaaksossa. Levikkialueilla umpiaita kuvaa 'viljelystä, joka
on ympäröity aidalla'.1024 Umpiaita-nimi on yläsatakuntalais-hämäläinen.
Upera peltoalue Tikkaperällä.1025 Upera-nimistö on varsin vähäinen Suomessa. Limingan lisäksi pohjoispohjalaisia nimiä on yksittäisenä entisen Siikajoen pitäjän alueella.
Toisena muutaman nimeen jäävänä seutuna on Pohjois-Karjalan ja -Savon rajamaasto. Eteläisin Upera-nimistö on Hämeen länsi- ja Satakunnan itäosissa, esimerkkinä niitynnimi
Uperon joki, Kalvola; pelto Upero, Vesilahti. Lounais-Suomessa on myös nimiä, kuten
pelto Uperainen, Mietoinen; virtavesi Uperankoski, Karjala T.l.1026
1020 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA.
1021 SKES V, 1504–1505; Nissilä 1962, 88.
1022 Yk. NTA; KKP.
1023 Limingan keräys. NTA.
1024 Vahtola 1980, 254.
1025 Limingan keräys. Pk. NTA.
1026 Yk. NTA.
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Upera voi olla sama kuin itämurteissa oleva upero 'pienet jyvät, roskat, tähteet'. On
huomattava myös, että sana upakka merkitsee (paikoin Kaakk.-Häme) 'syvää kohtaa ojassa'
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tai upakko 'suonsilmä, upottava suomaa, kostea notko'. Paikoin lounaismurteissa, Satakunnassa ja Etelä-Hämeessä esiintyvä upakko voi olla 'varjoisa, tuuleton, suojaisa aukio' eli
'paikka, jossa heinät kuivuvat huonosti'. Maa (paikoin Kaakk.-Häme) voi olla myös 'vesiperäinen, hiekansekainen pelto tai maa'.1027.
Yläsatakuntalais-hämäläisseuduilla olevat Upera-nimet pohjautuvat sanaan Upakko, joka on myös todennäköisin vaihtoehto Limingan Uperalle. Limingan Upera sijaitsee
kangasselänteiden välissä, joka oli alunpitäen ehkä 'kostea notko'.
Vaattasenkaara kangasselänne, Tottokaaran toinen nimi. Limingan Vaattasenkaaran määriteosa Vaatta(nen) on harvinainen, koska sille ei juurikaan löydy vertailunimiä.
Ainoastaan Jämsässä on järven lahtena Vaattalahti.1028
Ilmeisesti Limingan ja Jämsän nimet ovat syntyneet mukautumalla maastoappellatiivista vataja ''heinää, savea pensaikkoa t. näreikköä kasvava vesiperäinen, alava, viljelemätön maa'.

1029

Tämä sopisi kuvaamaan myös varsin kapeaa Limingan Vaattasenkaaraa,

jonka molemmilla puolin on suomaastoa. Mistä varsinkin eteläinen vetelä Vellisuo kuvaa
sen alavuutta. Mikä lienee antanut aiheen nimeämiselle.
Vataja-nimet esiintyvät pääasiassa Kaakkois- ja Lounais-Hämeessä, YläSatakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla.1030 Tämän levikin sekä Jämsän Vaattalahden
huomioon Vaattasenkaara edustanee hämäläis-yläsatakuntalaista lähtöä.
Vellisuo Lapinkaalla sijaitseva vetelä suo. Velli-alkuiset nimet ovat varsin laajalle
levinneitä, mutta jotkin alueet ovat Velli-alkuisten nimien kohdalla runsaampia, kuten
Koillismaa, Kainuu ja Päijänteen pohjoispuoli. Sen sijaan esimerkiksi PohjoisPohjanmaalla Velli-nimistö lukuun ottamatta Iin pitäjää on varsin vähäinen. Velli-nimet
ovat syntyneet ilmeisesti eränkäynnin ja vanhoista asutuskeskuksista tapahtuneen
liikehdinnän seurauksena.1031
Sana Velli (Vars.-Suomi, Et.-Häme, Satak., Et.-Pohjanm) merkitsee 'ryyneistä tai jauhoista
tms. maitoon tai veteen veteläksi keitetty lusikkaruoka'. Utajärveltä tunnetaan merkitys
sanalle velli 'mutainen, vetelä'.1032 Limingan Vellisuota on sen veteläluonteisuuden vuoksi
sitä verrattu mahdollisesti vetelään ruokaan. Nimitys kuvaa suon ominaisuutta, tai sanalla
1027 SKES V, 1541–1542.
1028 Limingan keräys. Pk. NTA.
1029 SKES V, 1672.
1030 Yk. NTA; KKP.
1031 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA.
1032 SKES VI, 1692; Talvitie 1987, 135.
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on ollut jo Limingassa merkitys 'mutainen, vetelä'. Vellisuon nimi lienee levikkinsä
mukaan alkujaan hämäläisen vaikutuksen mukaan nimetty.
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Ängeslevä kylän, joen ja niityn nimenä Ängeslevä on merkittävä liminkalainen
nimi. Vanhoina asiakirjaniminä se mainitaan muun muassa Engeslefuån parras 1643,
Engh Engeslefuånparas 1652. Suomenkielinen Ängeslevä-nimistö Suomessa on vähäistä.
Niitä tunnetaan ainoastaan Limingan pitäjän alueelta sekä Kalajokilaaksosta. Näiden kanssa rinnasteinen on Joutsassa esiintyvä vesistönnimi Angesselkä. Muut Suomessa tiedetyt
Änges-nimet ovat enimmäkseen ruotsinkielisiä eivätkä liity suomenkieliseen Änges-nimistöön.1033
Nimistöntutkimuksessa Ängeslevän selittäminen ja alkuperä on samalla tavalla ollut
hankala kuin esimerkiksi Temmeksen. Periaatteessa määriteosasta voidaan löytää ruotsinkielinen muoto äng 'niitty' ja perusosasta suomenkielinen -levä sana. Samankaltaisen saamen ja suomen yhdistelmän äägis tai ää ´gges 'hangas eli aitamainen hirven tai peuranpyydys' liittäminen suomenkieliseen levä-sanaan on yhtä uskaliasta1034. Ruotsin- ja saamenkieliset etymologiat ovat molemmat liian kaukaa haettuja.
Perusosan Levä-nimestä voidaan nähdä vertailunimien avulla nähdä olevan levikiltään hämäläisten erä- ja vaikutusalueille Suomessa aina Tornionjokilaaksoon asti. Nimet
ovat painottuneet varsinkin Päijänteen ympäristöön ja Keski-Suomeen, Savoon ja Pohjanmaalle.1035 Levä-nimistön rinnalla on hyvin vähäinen määrä Leva-nimistöä, joka on lähtöisin samasta kantasanasta levä. Nimiin sisältyvä maastoappellatiivi levä merkitsee 'veden
päällä oleva sammalkerros; kostea maasto', ja se voi olla harvinaisena suonimien jälkiosana.1036
Tutkittaessa Ängeslevä-nimen määriteosaa Änges, on perehdyttävä siihen maisemaan, johon nimi Limingassa on syntynyt. Kun pohditaan Ängeslevänjokea ympäristönä,
niin sille on tyypillistä, että joki on hyvin mutkainen palaten. Virtana se jopa palaa mutkitellen takaisin ylävirran suuntaisesta. Se on alaosaa lukuun ottamatta syvällä rotkossa kulkeva joki. Joki on tämän lisäksi hyvin pitkä. Ängeslevänjoen maastonmuoto muuttuu voimakkaasti korkeuskäyrien 20–25 metrin vaiheilla. Viereisinä jokina Tyrnävänjoki ja Temmesjoki poikkeavat kulkutavaltaan huomattavasti Ängeslevänjoesta, koska näiden kahden
ensimmäisen lasku-uomat ovat muodoiltaan suorempia eivätkä ne mutkittele samalla tavalla kuin Ängeslevänjoki. Kun Oulujoen eteläiset pienet joet kokosivat veden laajoilta metsä1033 Limingan talvikäräjät 22.2.1643, fol. 206; Limingan talvikäräjät 1.–2.4.1652, fol. 466; Yk. NTA.
1034 SPK, 530.
1035 Yk. NTA; KKP.
1036 Oksanen 1975, 65; SPK, 530.
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ja suoalueilta, niin saattoi veden kulkeutuminen olla hyvin voimaperäistä. Huomioiden
joen muodon vesi tällöin ahtautui tai tunkeutui eli änkeytyi joen ahtaassa ja mutkaisessa
uomassa.1037
Verbi änkeillä on ollut käytössä erityisesti Pohjanmaalla, jossa sen selityksenä on
tunkeutua paikkaan.1038 Ängetä -verbi ei ole ollut käytössä pelkästään Pohjanmaalla, vaan se
tunnetaan muun muassa Akaalta merkityksessä 'rynnätä tai tunkea ahtaaseen paikkaan'.
Kiikalan Ängästön tai Änkästönmäki voi pohjautua myös ängetä-verbiin1039. Änkö-nimi (ängöij) esiintyy myös Ikaalisissa, kuten myös Ängöi Kokemäellä.1040 Änges-nimessä s-kirjain
on nimissä yleisenä esiintyvä johdin. Verbi ängetä on siis muuttunut muotoon Änges, joka
on änkeämisen lopputuloksena syntynyt uoma.1041
Levä- ja änges- sanojen etymologioita on syytä tarkastella syvällisemmin myös
muita Ängeslevä-nimiä vasten, Limingan Ängeslevän alkuperän selvittämiseksi. Ängeslevä
esiintyy myös Kalajokilaaksossa, jossa Ylivieskan yläpuolella on Ängeslevän kylä ja Haapaveden eteläosassa vasten Ylivieskan Ängeslevän kylää on Ängesneva. Suon keskellä on
Ängeslammet eli Iso Ängeslampi ja Vähä Ängeslampi. Ängeslevän halki laskee Kalajokeen
melko leveä Pylväsoja, joka tuntuu varsin myöhäissyntyiseltä nimeltä. Pylväsoja on saattanut aikaisemmin olla nimeltään Ängeslevänoja tai -joki. Kalajoen Ängeslevä on saanut nimensä varsin samalla tavalla kuin Tyrnävän Ängeslevä, sillä Pylväsojan suupuolella maasto voi olla kosteaa tai soista runsaan veden purkautumisen vuoksi tai sille vesistö änkeytyi
suomaastojen läpi kohti Kalajokea.1042.
Hämeessä, Ängestenpohja (Engesten pochia) mainitaan vuonna 1474 pidettyjen
Asikkalan käräjien rajariitatuomiossa. Ängestenpohja sijaitsi Päijänteen itäpuolella olevan
Karilanmaan rajapaikkana.1043 Tällä nimellä tarkoitettiin mahdollisesti samaa paikkaa kuin
Joutsassa esiintyvä Angesselkä, joka oli kapeiden ja pitkien salmien pohjoispuolella Rautaveden ja Jääsjärven pohjoispuolella. Olisi luontevaa ajatella, että vesi joutui näissä vesistöissä änkeämään moniin kapeikkoihin järven ympärillä. 1044 Angesselkä nimi esiintyy saman Jääsjärven yhteydessä, josta on löydettävissä myös Hartolan ja Joutsan Liminka-nimi,
kuten aiemmin on todettu.
1037 KKP.
1038 Ganander III 1940, 391.
1039 Yk, NTA.
1040 Pitkänen 1985, 325.
1041 Suomen kielen professori Harri Mantilan kirjallinen tiedonanto 19.11.2010.
1042 Kansalaisen karttapaikka, hakusana Änges*; Maanmittaushallituksen kartta-arkisto, pitäjänkartasto, Haapavesi, 2433 02+01 Ia -/--.
1043 Asikkalan käräjät 23.1.1474. BFH I, 6.
1044 Kansalaisen karttapaikka, hakusana Anges*
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Limingassa, kuten Kalajokilaaksossakin Levä-loppuisena Ängeslevä on kuvaillut
mahdollisesti jokea, joka on kulkenut uomassaan mutkaisesti, mutta päätynyt soiseen, kosteaan rantamaastoon. Aikaisemmassa tutkimuksessa on pohdittu mahdollista Ängeslevännimen osien eriaikaisuutta, mutta on pidetty sitä käytännössä mahdottomana. Ei ole poissuljettua, että Änges olisi täydentynyt levä -perusosalla, mutta ängetä-verbiin perustuen
osat voisivat olla myös samanaikaisesti syntyneitä: siis joki joka mutkitteli ja änkesi uomassa, mutta laski kosteaan ja soiseen rantavyöhykkeeseen.
Ilmeisesti Änges-nimien vanhin kerrostuma esiintyy erityisesti hämäläisillä erä- tai
vaikutusalueilla. Satakuntalaislähtöisyys on myös mahdollinen Ängeslevänjoen kohdalla,
mutta se on varsin epätodennäköinen. Limingassa Ängeslevä on voinut kuvata joen suurimääräistä leväkasvustoa tai runsassoisuutta1045. Sen syntyhistoria on ymmärrettävä, että voimakkaasti änkeävä vesi mutkaisessa joenuomassa päätyi lopulta maankohoamisen seurauksena syntyneelle pehmeälle ja alavalle vesijätölle. Limingan Ängeslevä on sekä määriteosansa Änges ja perusosansa levä perusteella hämäläinen nimi, kuten Liminka-nimikin. Samalla Ängeslevä edustaa merkittävänä vesistönnimenä vanhinta nimistökerrostumaa Limingassa.

Liminkalainen nimistö nojautuu varhaisimmassa nimistössään vankimmin hämäläiseen ja myöhäisempään yläsatakuntalaiseen nimistöön. Varsinkin pitäjännimi Liminka, järvennimi Liminganjärvi ja lahdennimi Liminganlahti ovat suuria nimettyjä paikkoja Limingassa. Lisäksi kaksi joennimeä Liminganjoki ja Ängeslevänjoki ovat merkittäviä virtavesiä,
joiden varteen syntyi tiivis talonpoikaisasutus. Edellä mainittujen nimeäminen hämäläisperäisellä nimillä osoittaa iäkästä nimistöä Limingan ydinalueilla lähellä talonpoikaisasutusta, jossa nimistö sai alkunsa lähinnä varhaisen eränkäynnin ja kalastuksen seurauksena.
Etäämpänä talonpoikaisasutuksesta monet suuret suot, kankaat tai vesistöt ovat
myös hämäläisperäisiä. Näihin huomattaviin luontokohteisiin kuuluuvat esimerkiksi Aronimet, Hartaanselkä, Hirvaslahti, Hirvineva, Honkisuo, Huhankangas, Huhtimaa, Jouttenoisenneva ja Talasneva. Nämä nimet palautuvat juuri varhaiseen eränkäyntiin, kalastukseen sekä kaskiviljelyyn. Moni nimistä rajoittuu Temmeksen, Rantsilan ja Paavolan rajamaille tai kilometrien päähän Liminganjoen talonpoikaisasutuksesta.
1045 Vahtola 1994, 96.
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On myös huomattava lisäksi, että Limingan merkittävin niitty – Isoniitty edustaa nimenä levikiltään hämäläistä vaikutusta toisin kuin sen läntisempi muoto Isoniittu. Isonniityn sijainti hämäläisperäisen Ängeslevänjoen välittömässä läheisyydessä, joen pohjoispuolella, oli hyvin luontevaa, kuten Isostaniitystä itäänpäin oleva Murto-nimikin.
Hämäläinen ja sitä seurannut yläsatakuntalainen nimistö lienee syntynyt noin vuoden 1000 jälkeen ulottuen 1200- ja 1300-luvulle, jolloin karjalainen ja myöhemmin 1300luvun lopulta alasatakuntalais-varsinaissuomalainen nimistö valtasi jalansijaa Limingassa.
Tässä vahva hämäläis-yläsatakuntalainen pohja muodostivat koko liminkalaisen nimistön
rungon, jota myöhemmät asutusliikehdinnät täydensivät.
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4.4. Karjalainen ja savolainen nimistö
Karjalaisen kulttuurin ja asutuksen keskeiseksi alueeksi muodostui rautakaudella Laatokan
pohjoispuoli, josta se 1100-luvulta lähtien levisi Savoon, Itä-Hämeeseen ja Karjalan Kannakselle. Näiden lisäksi karjalainen vaikutus ylsi Vienanmeren ja Pohjanlahden suuntiin
ulottuen aina Tornionjokilaaksoon. Tämän kiinnostuksen saivat aikaan pohjoisen turkikset
ja niiden kauppa sekä verotus, jotka olivat keskeisiä tekijöitä Novgorodin noustua merkittäväksi valtioksi Itämeren alueella.1046
Karjalaisten liityttyä Novgorodin valtapiiriin ja idän kirkon yhteyteen karjalaisten
läsnäolo lisääntyi Pohjanmaalla 1200-luvulta lähtien. Tällöin heitä mahdollisesti kiinnostivat Pohjanlahden seudun kalastusmahdollisuudet ja kaupankäynti. Näistä samoista seuduista olivat kiinnostuneet myös länsisuomalaiset. Vuonna 1323 solmittu Pähkinänsaaren
rauha siirsi Pyhäjoen lähimmät pohjoispuoliset jokilaaksot Novgorodin alaisuuteen. Tämä
ei kuitenkaan jäänyt pysyväiseksi rajalinjaksi, vaan ”Seitsemän kymmenyskunnan Karjala”
muuttui 1300-luvun puolivälin jälkeen Ruotsin ja roomalaiskatolisen kirkon etupiiriin.1047
Karjalaista nimistöä on vahvimmin Kemijoen ja Iijoen varsilla sekä Tornionjoen ja
Oulujoen alajuoksuilla, Hailuodossa ja usealla paikalla Pohjanmaan rannikolla. Karjalainen
vaikutusvalta jäi kuitenkin vähäiseksi Pohjanmaalla voimakkaan läntisen vaikutuksen seurauksena. Karjalainen vaikutus sulautui pohjalaiseen asutukseen jättäen jälkensä alueen nimistöön, kieleen ja kulttuuriin.1048
Itäsuomalaiseksi nimistöksi on luettavissa melko selkeälevikkinen karjalainen ja savolainen nimistö, joka noudattelee itäsuomalaisten maakuntien rajoja ulottuen kuitenkin
joiltakin osin rajojensa ulkopuolelle. Karjalaisuudessa on huomattava, että useimmiten
kannakselainen ja länsikarjalainen nimiaines saattoi useimmiten olla yhteydessä länsisuomalaiseen nimistöön.
Oman vaikeutensa itäsuomalaiseen nimistöntutkimukseen tuo nimien ikääminen,
koska karjalaisuudesta savolaisuuteen siirryttäessä nimistön iässä voi olla satojen vuosien
eroja. Henkilönnimiä vertailtaessa on huomattava, että jotkin pohjalaiset nimet ovat vanhempia kuin karjalaiset. Useimmissa tapauksissa Nimiarkiston Karjalan henkilönnimiä
koskevat nimivastaavuudet ovat asutushistoriallisesti nuoremmilta seuduilta kuin liminka-

1046 Vahtola 1991b, 41.
1047 Vahtola 1991b, 42.
1048 Vahtola 1991b, 43–44.
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laiset nimet. Kuitenkin keskiaikainen Limingan karjalainen nimistö saattoi syntyä jo melko
varhaisten keskiaikaisten yhteyksien ja vaikutuksen seurauksena.
Savolainen nimistö seuraa useimmiten savolaisen ekspansion liikkeitä. Nämä nimet
muodostavat yhtenäisen levikin Hämeen, Satakunnan ja Pohjanmaan rajaseuduille sekä
Kainuuseen ja Koillismaalle. Tämä nimistö on tullut 1500-luvulta alkaen juuri näille alueille ja edustaa varsin nuorta nimistöä tai nimeämispiirrettä. Huomionarvoista on myös se,
että itäsuomalaiset yhteydet Pohjanmaalle jatkuivat vielä myöhemminkin aktiivisena.
Nämä yhteydet saattoivat synnyttää uutta nimistöä, joka on varsinkin savolaista alkuperää.
Nimistöä tutkittaessa itäsuomalaisessa nimistössä on yhdistetty molemmat nimiainekset, koska niiden välillä voi olla vaikeaa tehdä eroa. ja ne luontevasti muodostavat varsin yhtenäisen itäisen kulttuuripiirin. Kokonaisuudessaan savokarjalaisen nimistön edustajiksi on löydetty Limingasta yhteensä 21 itäisen asutushistoriallisen vaikutuksen alaista nimeä. Nimet eivät ole kovinkaan johdonmukaisesti tiettyjen maastonkohtien nimistöä, vaan
ne esiintyvät pienempien ja muutamien isompienkin paikkojen niminä melko hajallaan
koko tarkastelualueella.
Alimmainen, Ylimmäinen Krankkalan pellot Alimmainen pelto, Ylimmäinen pelto.
Useimmiten vesistöjen sijainin paikan vertailuun rinnastettavat

Alimmainen- ja

Ylimmäinen-alkuiset nimet levittäytyvät Itä-Suomen maakuntiin sekä itärajalle aina
Kymenlaaksosta Itä-Lappiin. Tämä levikki tekee kuitenkin pistoja lännemmäs Ylä-Lapissa,
Kemijoen

eteläpuolella

Iin

pitäjässä,

Keski-Pohjanmaalla

sekä

Hämeeseen

ja

Uudellemaalle. Näistä nimistä ovat melko tyhjiä esimerkiksi Varsinais-Suomi, Satakunta ja
Pohjanmaa pois lukien Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosa ja Keski-Pohjanmaa.1049
Paikan sijaintia kuvastavat sanat alimmainen 'alempi' ja vastaava ylimmäinen 'ylempi', jotka sisältyvät nimiin.1050 Melko vähäisesti Limingan nimistössä näyttäytyvät Ylimmäinen ja Alimmainen viittaavat savo-karjalaiseen alkuperään jo pelkästään levikkinsä vuoksi.

1049 Uud.; Yk. NTA; KKP.
1050 SKES VI, 1860; SMS 1, 274.
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Alus-nimet Rantakylän Arfmanin Tupoksen Alus Tupoxen alus. Alus-nimet ovat levikiltään enimmäkseen Karjalan, Savon, Kainuun ja Koillismaan perusosia.1051
Appellatiivi alus merkitsee 'jonkin alapuolella sijaitseva' tai 'jonkin alapuolella olevasta tilasta'. Eniten murretietoja (Kym, Kar, Sav) sekä näiden vaikutusalueilta, kuten Pohjois-Pohjanmaalta.1052 Alus-nimistö on itäsuomalaista, Savon ja Karjalan alueilta. Nimet on
vastinpari hämäläiselle Alusta-nimistölle.
Hoikkakaara Kantoselän ja Lumisuon väliin jäävä kangasselänne ja sen rinnakkaisnimi on nautintanimi Kokkokangas.1053 Hoikka-nimien nimilevikki noudattelee savolaisen ekspansion kohteena olleita seutuja, kuten Etelä-Pohjanmaan järviseutu, Keski-Suomi,
Pohjois-Pohjanmaan latvavedet, Koillismaa ja Kainuu. Näiden lisäksi sillä on ollut vahva
vaikutus Karjalan länsiosissa. Hoikkakaara-nimessä (ks. Kaara- ja Kaarto-nimet) määriteosan lisäksi ilmenevä perusosana oleva appelatiivi kaara merkitsee 'suolle pistävää kangaskaistaletta'.1054
Adjektiivi hoikka on karjalaismurteissa 'hoikka, kapea ohut' 1055. Hoikka-alkuisia
luontonimiä on pidettävä levinnältään itäisinä toisin kuin Hoikka-sukunimiä1056. Hoikka-nimet ovat lähtökohdiltaan erityisesti savolaisia, mutta voivat olla myös karjalaisalkuisia.
Huumosenkangas Heinijärven Hirvinevalla oleva kangas1057. Epäilemättä nimitys
johtuu Siikajoen Pehkolan Huumosen talon nautinta-alueena olleesta kangasmaastosta.
Huumosen kankaan määriteosana on karjalainen henkilönnimi Huumonen. Tämä pohjautuu miehen ehkäpä karjalaiseen etunimeen Huomo, jonka taustalla on venäjänkielinen ja
ortodoksinen ristimänimi Foma. Huumosenkankaan nimen ikä voidaan ajoittaa melko tarkasti 1500-luvun lopulle tai 1600-luvun alkuun, koska Huumosen talo perustettiin naapuripitäjän lähikylään vasta 1590-luvulla.1058 Tämä vähäinen karjalaisvaikutus Limingan pitäjän
eteläosissa viittaa ainoastaan pitäjien rajojen vähäiseen merkitykseen, koska molempien pitäjien talojen nautinta-alueet saattoivat sijaita naapuripitäjän puolella.
Karsikkokuusi Pitkäpäränsoulla wedh Karsicko Kusj 1655.1059 Limingan Tupoksen
Pitkänperänsuolla sijainnut paikannimi Karsikkokuusi liittyy itäiseen nimilevintään. Kar1051 Uud.
1052 Nissilä 1939, 48; SMS 1, 326.
1053 Limingan keräys. Pk. NTA.
1054 Limingan keräys. Pk. NTA.
1055 Nissilä 1939, 106; SKES I, 79.
1056 Vahtola 1980, 272.
1057 Limingan keräys. Pk. NTA.
1058 Leiviskä 2010, 82.
1059 Limingan kesäkäräjät 23.–24.7.1655, fol. 66.
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sikko-alkuisia nimiä on lähialueilla lähinnä Limingan pohjoispuolisissa pitäjissä. Nimilevikki rajoittuu Karjalan eri osiin, Pohjois-Savoon, Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja
osin Kemin ja Tornion pitäjiin, juuri Pähkinänsaaren rauhanrajalinjan pohjoispuolelle.1060
Nimien levintä vastaa myös Karjala-nimien levintää. Karsikolla tarkoitetaan etupäässä 'merkki- tai muistopuuta, joka on enimmäkseen kuusi-puulajista tehty'. Useimmissa
tapauksissa karsikko on tehty myös hyvän saaliin jälkeen. 1061 Hyvien saaliiden merkiksi
tehty karsikko kalaisan Liminganlahden tuntumassa olisi ollut varsin uskottoava merkitys.
Karjalaislähtöistä käsitystä vahvistaa Limingan Karsikkokuusi, joka sijaitsi niin ikään karjalaisperäistä olevan nimen Ruotsinojan itäpuolella, jossa myös varhaisempina aikoina karjalaiset liikkuivat Oulujoen läheisyydessä. 1600-luvun asiakirjojen Karsikko-nimien maininnoista ei ollut karjalaisten aktiiviseen liikkumiseen seuduilla aikaa kuin muutamia vuosisatoja.
Kormiojanperä Prokkolan talon niitty Cormioijapärä 1652, Karmåjanpäräs östra
om Pråckolan sarka 1674.1062 Määriteosan Kormi-nimet ovat harvinaisia, mutta sen muunnokset Korma-, Kormu- ja Kormanto-määriteosat ovat yleisempiä paikannimissä, jotka
esiintyvät enimmäkseen Karjalassa ja sen lähialueilla. Kormi-sanan on yhteneväinen myös
sanojen korma ja kormu 'karjanruoka, heinien karisteet, rehu' kanssa. Kormi-sana on ollut
käytössä erityisesti Karjalassa.1063 Limingan Kormiojanperä määriteosan nimeämispiirre on
siirtynyt Karjalasta. Tätä tukisi myös Prokon talon (ks. talonnimi Prokko) mahdollinen karjalainen alkuperä, kuten talonnimissä on todettu, jolloin talon asukkaiden tulosuunta olisi
vaikuttanut omien maaomistuksien nimeämiseen.
Kukkurineva Heinijärven ja Kiiskilänkylän välillä oleva suo.1064 Kukkuri-nimiä tavataan erityisesti Itä-Suomesta, mutta yksittäisiä nimiesiintymiä löytyy lähinnä Hämeestä.1065 Sen hämäläinen muoto on Kukkura, jonka paino on erityisesti Hämeessä ja sen eräalueilla pohjoisempana läntisemmissä ja itäisimmissä maakunnissa. Appellatiivi kukkura
merkitsee 'jyrkkärinteinen mäki; pyöreähkö mäennyppylä' tai 'kukkula, terävähuipuinen
kumpu'. Samoin kukkurasta muuntunut kukkuri merkitsee itäisessä muodossa ’mäkeä tai
kukkulaa’, mutta myös jonkin runsautta.1066 Savolaistaustainen nimimuoto sopisi jo pelkäs1060 Yk. NTA; KKP.
1061 Helttunen 1995, 57; Vahtola 1980, 334–335.
1062 Limingan kesäkäräjät 2.–3.1652, fol. 517; Limingan 15.–17, 21–22.1.1674, fol. 544v/66
1063 SMS 8, 148–150.
1064 Limingan keräys. Pk. NTA.
1065 KKP.
1066 Käyhkö 1974, 15; SMS 8, 650.
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tään sen nimilevikin perusteella hyvin Kiiskilänjärven läheiselle suolle, koska Kiiskilän
(ks. Kiiskilä) talon perustajaa on pidettävä alkuaan savolaisena. Toisaalta Limingan Kukkurineva on voinut olla alun alkaen Kukkuraneva, josta se olisi muuttunut läheisten asukkaiden mukaan savolaismuotoiseksi.
Kursu Limingan kylässä useimpien luonnonojien nimissä Okkosen Kursuoja, Poutalankursu, Rapinkursu. Muualla Kursu-nimistöä esiintyy enimmäkseen Keski- ja PohjoisPohjanmaalla, Kainuussa sekä Tornion- ja Muoniojokilaaksoissa. Etelämpänä on ainoastaan yksittäisiä Kursu-nimiä.1067 Saamelaisperäisenä appellatiivi kursu on 'puron tai joen
uurtama rotko, kuru'1068. Limingassa nimeäminen lienee perustunut todennäköisemmin saamenkieliseen lainasanaan. Koska Limingassa tunnetaan appelatiivi kursu paremmin 'kostea
ja alava uoma'1069. Merkitys voisi vaikuttaa sopivalta Limingan laakion monien kursujen selitykseksi, koska ne laskevat luonnonojina eri jokiin. Jos tarkastellaan jokien varsille syntynyttä tiivistä ja nauhamaista asutusta, ei vaikuta kovin uskottavalta, että saamelaista alkuperää oleva luontonimi olisi säilynyt asutuksen keskellä. Limingassa nämä kursut virtaavat
melko todennäköisten karjalaisperäisten talojen lähellä, jolloin olisi luontevaa, että nimeämisen perusteena olisi itämurteisiin pohjautuva kurso tai kursu 'hetteikkö, vetinen, upottava
maastonkohta', jonka levikki on (KarK-P.)1070 Liminganjoen lähialueet, varsinkin keväällä,
olivat varmasti ojansuilta vetisiä ja upottavia, joten karjalainen alkuperä lienee uskottavin,
vaikka nimi saattaa perustuakin saamelaisperäiseen lainasanaan.
Kuve Limingan kirkonkylän pohjoispuolella sijainneen Kurkku-nimisen saran kyljessä oleva pelto. Varsinkin Pohjois-Savoon, Kainuuseen ja Koillismaalle sekä jonkin verran Pohjois-Karjalaan keskittynyt Kuve-nimistö on lännessä harvinainen, ja Limingan
Kuve on yksi harvoista nimistönsä edustajia läntisissä maakunnissa.1071 Kuve-nimistö on
lähtöisin sanasta kuve 'kylki, sivu'.1072 Luontaisesti se kuvaa toisen vieressä olevaa asiaa,
kuten Limingassa niityn vieressä tai kyljessä olevaa peltoa. Kuve-nimi Limingassa on savolaista alkuperää

1067 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
1068 Leiviskä 2010, 201.
1069 Limingan keräys. Pk. NTA.
1070 SMS 8, 943, 945; Leiviskä 2010, 201.
1071 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
1072 SSA 1, 461.
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Laholainen Sunilan, Arvolan, Härmän, Sipolan niitynmaa.1073 Liminkalainen niitynnimi liittyy samaan ketjuun muiden, lähinnä niittyjen ja suo-ojien Laholais-nimien kohdalla, joiden levikki on aina Lumijoelta Simon Maksniemelle. Tämän lisäksi nimiä on löydettävissä hieman etelämpää Himangalta ja Kalajoelta. Mahdollisena selittäjänä on sanalle
lahokas, laholainen 'hilleri', jonka levikki ilmenee Karjalan Kannaksen pitäjissä (Kanneljärvi, Kivennapa, Metsäpirtti, Muolaa, Pyhäjärvi Vpl., Rautu, Sakkola, Valkjärvi ja Vuoksenranta).1074
Hillerin läsnäolo Liminganlahden seutuvilla olisi lajille tavanomaista, koska hilleri viihtyy
vesiperäisten niittyalueiden ja vesistöjen lähellä. Tällöin niittyalueen nimeäminen olisi ollut eläimen populaatiosta lähtevä. Jos nimi selittyy kannakselaisella hillerin nimityksellä
laholainen tai laholais, olisi Limingassa olisi karjalainen vaikutus niittynimistössä.
Lieju Ilmeisesti maankohoamisen seurauksena syntyneen rantaniityn hyödyntämisolosuhteet eivät olleet vielä Limingan Sipolan niityllä parhaimmat, koska se sai nimekseen
Lieju. Nämä Lieju-nimet esiintyneet enimmäkseen Pohjois-Savossa ja -Karjalassa, KeskiSuomessa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosien savolaisen uudisasutuksen alueilla.1075
Nimessä oleva sana lieju merkitsee 'upottava maa, pehmeä savi'1076. Tällä sanalla on
kuvattu juuri vaikeasti viljeltävää tai käytettävää maata, joka varmasti on ollut aiheellinen
nimeämistapa Limingan alavilla niittymailla. Limingan Lieju liittyyneekin savolaisperäiseen nimeämistapaan.
Likakorpi Okkosen talon viljelys. Määriteosana tunnetut Lika-nimet keskittyvät
savolaisen asutuksen seuduille Savossa, Kainuussa, Koillismaalla ja Pohjanmaan latvavesillä, Kemijoen varressa sekä Karjalassa.1077
Lika-sana, joka on ollut nimissä lähtöisin itämurteiden piiristä, johtaa karjalankielen
liga 'kura, loka, muta'.1078 Limingassa nimellä lienee kuvattu 'huonosti kantavaa, mutaista
korpea'. Nimilevikin perusteella Likakorpi liittynee paremmin savolaiseen kuin karjalaiseen alkuperään.

1073 Uud.
1074 Vahtola 1988, 98.
1075 Uud.; Yk. NTA.
1076 SSA 2, 69
1077 Uud.; Yk. NTA. KKP.
1078 SKES II, 294–295.
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Metelinkangas Limingan ja Lumijoen rajamaille sijoittuva kohouma Metilä, Stenbacke Meteli.1079 J. W. Calamnius toteaa artikkelissaan Muinais-tiedustuksia Pohjanperiltä
että Metelinkangas oli kivikangas, jossa hänen kuulemansa perusteella oli muutamia raunioita.1080 Vaikka Metelinkangas kuuluukin nykyään Lumijoen kuntaan, se sijaitsee lähellä
Limingan kunnan rajaa, ja edustaa kiinteästi samaa asutushistoriallista ja maantieteellistä
yhteneväisyyttä Limingan asutushistorian kanssa. Paikka sijaitsee 40 metrin korkeuskäyrän
yläpuolella, ja sen lähellä on useita esihistoriallisia muinaisjäännöksiä ja asuinpaikkoja.
Metelinkangas luokitellaan kivikautiseksi asuinpaikaksi.1081 Meteli-nimet ovat tunnusomaisesti sijainneet lähellä kivikkoisia ja korkeita muodostelmia. Useimmiten ne ovat sijainneet
pitäjien rajoilla ja likellä hautoja, joita on pidetty uskomustarinoissa muinaisen jättiläiskansan, meteliläisten asuinpaikkana.1082
Meteli-nimien tulkinnassa on esitetty useita vaihtoehtoja. Limingan pitäjässä ja sen
lähialueilta on löydettävissä useita Meteli-alkuisia paikkoja, kuten Tyrnävältä ja Siikajoen
pitäjästä. Esimerkiksi Metelinkangas-nimiä on Revonlahdella, Tyrnävällä, Oulussa ja Ylikiimingissä.1083 Nimeä esiintyy erityisesti Hämeessä sekä Itä- ja Sisä-Suomessa, mutta läntisessä Suomessa se on harvinaisempi. Meteli-nimiä esiintyy myös Pielisen alueella. Useampia Meteli-alkuisia nimiä havaitaan myös Lesti- ja Kalajokilaaksojen alajuoksuilla.1084 Lisäksi Meteli-nimeä on Karjalan Kannaksella. 1085 Meteli-nimi on päätynyt myös henkilönnimeksi Metelinen, joka vaikutti 1540-luvulla Säämingin pitäjässä kahden ruokakunnan voimalla.1086
Pielisen alue ja Häme ovat yhtymäkohdiltaan mielenkiintoisia, koska esimerkiksi
Liminka-nimeä tavataan molemmilta alueilta. Lestijoen alajuoksu on myös lähes samankaltainen liminkalaisen nimistön kanssa. Kyseistä Meteli-nimeä tavoitetaan varsinkin Karjalasta, jossa sen merkitys yhdistetään sanaan 'kahakka, tappelu, elämöinti tai nujakka'. Tällöin nimi yhdistetään hämäläisten ja karjalaisten keskinäiseen valtataisteluun, kun taas
Pohjois-Pohjanmaalla niin sanottu meteliväki liitetään jättiläisiin. Erilainen nujakointi, tap-

1079 Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), pitäjänkartasto, Liminka, Lumijoki (2443 06 Ia.*-/--); Isonjaon
pyykkiselitys nro 715, Erilaiset luettelot ja asiakirjat 1726-1879 II Bn:6, Limingan seurakunnan kirkonarkisto
1080 Calamnius 1868, 247.
1081 KKP; Museoviraston muinaisjäännösrekisteri, hakusana Lumijoki ja Metelinkangas.
1082 SPK 2007, 269.
1083 Yk. NTA; KKP
1084 Vahtola 1980, 355.
1085 Karjalankartat.fi
1086 Pirinen 1982, 756.
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peleminen tai melu voivat olla myöhäissyntyinen käsitys Meteli-nimistä. On arvioitu, että
sanalla voisi olla mahdollisesti venäjänkieliseen sanaan metél 'pyry'.1087
Toisena, ehkä uskottavampana vaihtoehtona metelille on esitetty myös venäjänkielistä mятeж (mâtež) 'kapina', josta on tullut myös 'kapinallinen'. Vaikka nimelle on
useampia selityksiä, välttämättä mikään niistä ei edusta todellista nimeämisperustetta, vaan
nimi saattaa liittyä johonkin muuhun tarkoitukseen. 'Melu' ja 'metakka' liittyvät esimerkiksi
nykyiseen yleiskieleen1088.
Kaiken kaikkiaan meteli-sanan merkitystä on varsin hankala selvittää, mutta levikkinsä perusteella se on karjalainen nimi, millä perusteella yhteys venäjänkieliseen sanastoon on
mahdollinen. Levikkikeskittymä myös Limingan pitäjän seuduilla ja sen lähialueilla antaisi
olettaa yhteyttä juuri kapinaan tai taisteluihin, koska tienoot olivat varmasti länsisuomalaisen ja karjalaisen kulttuurin kohtaamispaikkoja. Toisaalta on huomioitava, että kivikkoiset
rakennelmat saattoivat saada arvoituksellisina myöhäissyntyisiäkin nimiä.

1087 Vahtola 1980, 355; SSA 2, 162; SPK 2007, 269.
1088 Vahtola 1980, 355; Leiviskä 2010, 208.
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Pattinen Limingan Pietilän jakaantuessa kahdeksi taloksi syntyi toisen talon sivunimeksi Pattinen. Toinen talo perustettiin jaon yhteydessä juuri sellaiselle paikalle, jonka
nimitys on lienee ollut alkujaan Pattinen tai Patti. Muualla Patti-nimistö on keskittynyt
Perhojokilaaksosta pohjoiseen olevalle vyöhykkeelle. Tämän vyöhykkeen tunnetuin on entisessä Salon pitäjässä sijainnut Pattijoki-niminen kylä. Erityinen painotus nimilevikissä on
Perhojokilaakson suuntainen voimakas painotus Lohtajan pitäjästä aina Päijänteen pohjoispuolelle asti.1089
Patti-sanalla, johon kyseinen nimistö perustuu, on käsitetty olevan ristiriitainen
luonne, koska sen merkitys on käsitetty kahdella eri tavalla 'mätäs, korkea paikka' tai 'painauma, vesiperäinen maa, jossa vesi seisoo'. Ensimmäinen länsimurteinen merkitys juontuu sanasta patta, jolla on yhteys erilaisten kukkuloiden nimeämiseen. Itämurteinen patto(i) 'vetinen painauma' on tunnettu karjalaisperäisenä sanana.1090 Tässä mielessä karjalainen alkuperä myös liminkalaisen Pattinen-nimen kohdalla on perusteltua, koska Liminganjoen tuntumassa harvoiin oli korkeampia paikkoja mutta sen sijaan vesiperäisiä painaumia
sitäkin enemmän. Toisaalta on mahdollista, että taloa jaettaessa uudelle talolle yritettiin etsiä myös rakennuksille soveliaampi korkeampi paikka, jonka mukaan talokin olisi nimetty.
Portti-nimet Ylipäässä yhteislaidun Nälkähaanportti ja Liminganlahdella Riitasaaren ja Nenän välinen kapea salmi. Erityisesti savolaisen uudisasutuksen seuduille levinnyt
Portti-nimistö on rajautunut varsin selkeästi itäsuomalaiseksi nimistöksi, ja sitä voidaan
havaita vähäisemmin Karjalassa ja pelkästään yksittäisinä niminä muualla Suomessa. 1091
Karjalaan se on luultavimmin levinnyt myös savolaisten mukana. Portti on karjalankielessä 'porttia' tai 'veräjää' merkitsevä, mutta lienee alkuaan lainasana ruotsista. 1092 Limingan
yhteislaitumessa ja salmennimenä oleva Portti-perusosa on levikkinsä perusteella savolaislähtöinen.
Ruotsinoja Temmesjoen sivuhaara, Honkisuon ja Jäkälin välillä virtaava luonnonoja Ruodzinåja 1653, talonnimi Ruotsinoja, Ruotsinojanparras-niminen pelto een åker
widh Ruodzinåijanpardas 1644, Ruotsinojan niitty Ruotsinojan vainio Ruodzinåija Wainio
engh 1648 ja Hartaanselän itäpuolella olevien soiden keskellä kasvava kangasmetsä Ruotsinmetsä.1093 Limingan Ruotsi-nimien pesye on muotoutunut suurimmalta osaltaan Tem1089 Limingan keräys. Pk. NTA.
1090 Leiviskä 2007, 27.
1091 Yk. NTA; KKP.
1092 Limingan keräys. Pk. NTA.
1093 Limigan keräys. Pk. NTA; Limingan talvikäräjät 15.–16.2.1653, fol. 21; Limingan talvikäräjät 25.2.1644, fol. 298; Limingan
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mesjoen ja Liminganjoen väliin jäävän Ruotsinojan ympärille. Koska Liminganjoki ja sen
ympäristö oli vahvasti uudisasutettua aluetta erityisesti läntisestä Suomesta, kuten Satakunnasta, saattoi vielä lähes asumaton Temmesjoen tienoo olla rajana idästä tulleille karjalaisille. Ruotsinoja kuului jokisuistosta ruotsalaisille eli länsisuomalaisille ja Temmesjoki oli
karjalaisten vaikutuspiirissä. Karjalaisten voimakas läsnäolo Oulujokilaaksossa mahdollisti
kahden kulttuurin erottelemisen joenkaltaisella vesistöllä. Kun otetaan huomioon alueen
maankohoaminen, oli Ruotsinojan ja Temmesjoen ympäristö huomattavasti erilaisempi
kuin tänä päivänä. Ruotsinoja on ollut aikaisemmin suurempi väylä, joka on ollut käytännössä yksi Temmesjoen sivuhaaroista alajuoksulla.1094
Ruotsi-alkuisten nimien levikki on Päijänteen ympäristössä, Savossa, Kannaksella
ja Laatokan Karjalassa, kuten myös Varsinais-Suomessa, missä nimen syntymissä on ruotsinkielinen yhteys. Ruotsi-alkuisten nimien lukumäärä on runsas varsinkin eri puolilla Karjalaa. Nimen taustalla on kreikanuskoisten antama nimitys, jolla erotettiin itäisiä ja läntisiä
vaikutuspiirejä tai rajattiin asutuksellisia alueita omasta kulttuurista käsin. Lännen kirkon
piirissä olevia ihmisiä kutsuttiin yleisesti karjalaisessa kulttuurissa nimityksellä ruotšit.1095
Limingan Ruotsinoja on samaistettava karjalaisuuden länsirajaa erottavaksi virtavedeksi. Ilman epäilystä sen historialliset juuret löytyvät karjalaisesta kulttuuripiiristä.
Ryöppesperä Limingan pohjoispuolella oleva niitty Ryöppesperä 1644. Siellä oli
esimerkiksi Kestilän talon niitty Ryöppäshan åianpartahalla 1667.1096 Ryöpäs-nimiä esiintyy eteenkin Länsi-Karjalassa, mutta myös Pohjanlahden rannikolla. Appelatiivina ryöpäs
on 'kivikasa' tai rapakivikeko', jonka sanan ja nimien levikki vastaa juuri Karjalan rapakivialuetta.1097
Ryöpäs-nimet noudattelevat myös Haili-nimien esiintymää Suomenlahden pohjukassa, kuten myös edellä käsitelty Laholainen-nimistö1098. Mahdollisesti Limingan pohjoispuolella olevat karjalaislähtöiset nimet ovat yhteydessä karjalaisvaikutukseen Hailuodossa
ja Oulujoen vesistöreitillä. Ryöpäs-nimi Limingan pitäjän pohjoislaidalla osoittaa länsikarjalaisen vaikutuksen.1099

kesäkäräjät 22.-23.7.1648., fol. 357; Limingan keräys. Pk. NTA.
1094 KKP.
1095 Heiskari 1973, 45; Vahtola 1980, 394–395.
1096 Limingan talvikäräjät 25.2.1644, fol. 301; Limingan talvikäräjät 30.–31.1., 1.2.1667, fol. 100v/218.
1097 Vahtola 1988, 96.
1098 Vahtola 1988, 96–97.
1099 Vahtola 1980, 338–339.
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Rääty-nimet Kiiskilänkylän Räätykangas, Räätyneva, Räätypelto ovat kylän kaakkoispuolisia paikkoja, jotka ovat syntyneet saman määriteosan mukaan. 1100 Liminkalaisnimet ovat lähes ainoita, eivät Rääty-nimeet muodosta varsinaista levikkiä. Rääty-nimiä voidaan tarkastella nimeen sisältyvän sanan rääty pohjalta. Muun muassa kaakkoishämäläisessä, kaakkois- ja savolaismurteissa sekä osissa pohjalaismurteita. Rääty-nimi liittynee
metsän tai maan muutos- tai olotilaan, jossa sanalla rääty on useita merkityksiä, kuten
'kuihtua, lakastua, näivettyä, raihnautua, kitukasvuinen'. Pohjalaismurteissa käytetty räytysana, jota myös käytetään rääty-alun sijasta, on merkitykseltään lähes samanlainen 'riutua,
kuihtua, surkastua, lakastua'.1101
Limingan Rääty-nimistö lienee syntynyt juuri sellaiseen maastoon, jossa metsä tai
maa on ollut kituliasta ja heikkokasvuista. Sijainti lähellä itäistä lähtöä olevaa Kiiskilän taloa antaa aavistella myös Rääty-nimien itäistä alkuperää.
Sipakka Limingan Pilton eli Bildon talon Sipakka-pelto Sipacka1102 Limingan Sipakalle ei ole löydettävissä nimistöllisiä vertailukohtia. Sana sipakka 'nopea, sukkela, nopsa'
on ollut murresanana esimerkiksi Jämsässä, mutta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sen
vastine on sipeä. Sen lähin itäinen vastaavuus on karjalainen ja aunuksenkarjalainen sana
šipakka.1103 Sanalla sipakka on ehkä tarkoitettu niityn niittämisen nopeutta, jolloin niitty on
ollut nopea niittää. Tällöin nimeäminen on tapahtunut ehkä karjalaisen vaikutuksen alaisena.
Sääskimetsä Jouttenoisenkankaan ja Pihlajajärven väliissä oleva metsä. Sääski-nimet ovat tyypillisiä savolaisen heimoalueen nimiä, mutta sitä esiintyy myös niillä alueilla,
joihin savolainen uudisasutus levisi; Pohjanmaan jokien latvoille, mutta myös lievästi Karjalan länsiosiin.1104

1100 Limingan keräys. Pk. NTA.
1101 SKES IV, 917, 919–920.
1102 Uud.
1103 SKES IV, 1035.
1104 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA. KKP.
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Sääski-sana 'hyttynen' noudattelee itämurteita ja on ollut murresanana myös Kaakkois-Hämeessä, Pohjanmaalla sekä Perämeren pohjoisosissa.1105 Limingan Sääskimetsä
edustaakin tyypillistä savolaista vaikutusta liminkalaisessa nimistössä, minkä vaikutus
ulottui lähellä Temmestä myös Limingan kylän kaakkoislaidalle.
Tuomikkakaara kangasselänne Tervonperällä ja Sanginperällä.1106 Tuomikka- ja
Tuomikko-nimet ovat levinnältään karjalais-savolaisia. Niiden päälevikkialue sijoittuu pohjoiseteläsuunnassa Päijänteen itäpuolelle, mutta nimiä tavataan myös Keski-Pohjanmaan
pohjoispuolelta.1107 Tuomikka-nimet ovat lähtöisin sanan tuomi johdannaisesta tuomikka
'tuomenmarja', jonka sanalevikki on juuri Pohjois-Pohjanmaalla ja itäisissä murteissa. 1108
Liminkalainen Tuomikka-nimi on savolaisen tai karjalaisen asutuksen vaikutuksesta syntynyt luontonimi.
Limingan nimistössä voi joissakin nimityypeissä olla hankalasti erotettavissa, onko
kysymyksessä alkuperältään hämäläinen vai itäsuomalaiseen levikkiin kuuluva nimistö,
koska nimet saattavat risteytyä levikin kohdalla hyvin lähelle toisiaan. Varsinkin savolaisessa nimistössä voi olla runsaasti hämäläisiäkin vaikutteita, jotka ovat levinneet Hämeestä
pohjoiseen ja itään. Lopputulokseen tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, koska itäistä
alkuperää oleva nimistö on ollut Limingassa melko vähäistä eikä vahvemmalla Oulujoki–
Kemijoki -linjojen väliin jäävällä karjalaisella vaikutuksella ole ollut niin suurta merkitystä
kuin voisi olettaa. Tämä heijastelisi varsin lyhyttä karjalaisen vaikutuksen valtakautta keskiajan Limingassa, tai mahdollisten karjalaisten antama nimistö on myöhemmin muuttunut
toiseksi esimerkiksi lounaissuomalaisen alkuperän syrjäyttämänä. Sen sijaan nuorempi savolaisekspansioon ja sen jälkitilaan liittyvä nimistö saattoi syntyä pitkänkin ajan kuluessa
Keskiaikainen karjalainen nimistö painottuu enemmän Limingan kylän itäosiin, erityisesti Temmesjoen tuntumaan ja sen koillispuolelle, mikä on tulkittavissa osoitukseksi
Oulujoen pohjoispuolisella ja Oulujoen tuntumassa olleen karjalaisen vaikutuksen läsnäolosta alueella. Yksittäisinä niminä karjalaista nimistöä on myös levinnyt hajanaisesti Liminkaan, kuten osa savolaisperäisestä nimistöstäkin. Kuitenkin savolainen nimistö on painottunut enemmän Limingan kylän itäisiin ja eteläisiin osiin.

1105 SKES IV, 1181.
1106 Limingan keräys. Pk. NTA.
1107 Yk. NTA.
1108 SKES V, 1408.
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Limingan savolais-karjalaisessa nimistössä on nähtävissä yleisempi itämurteissa
käytetty johdos -kka-johdos, joka on vastine läntiselle -sto-johdokselle. Itäinen johdos näkyy myös liminkalaisessa murteessa, josta on poimittavissa arkipäivän murresanoina pajukko, männikkö, koivikko ja kuusikko.1109 Tämä piirre voi olla Limingassa myöhempää perua, koska nimistön perusteella -sto-johdokset ovat varsin vahvoja vanhassa nimistössä.
Ongelmalliseksi itäisen nimistön tutkimisen tekee se, että sen ikääminen voi olla
myöhempien vaikutusten vuoksi hankalaa. Liminka oli kohtuullisen lähellä savolaismurteiden seutuja ja tämä voi näkyä myös nimistössä.

1109 Limingan murrenauhoitukset. Suomen kieli. Oulun yliopisto.
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4.5. Varsinaissuomalainen ja alasatakuntalainen
1300-luvun alkupuolella oli neljä maakuntaa: Ahvenanmaa, Suomi, Uusimaa ja Häme.
Satakunta mainitaan ensimmäisen kerran maakuntana vuonna 1331, joka hallinnollisesti
jaettiin kahteen kihlakuntaan Ala-Satakuntaan ja Ylä-Satakuntaan.1110 Näistä läntinen ja eteläisempi Ala-Satakunta rajautui Varsinais-Suomeen, jotka yhdessä muodostivat asutushistoriallisesti ja nimistöhistoriallisesti melko yhtenäisen kokonaisuudeen. Ne rajautuivat
luontaisesti Suomen lounaiseen rannikkoseutuun ja hiukan sisemmäs Satakunnassa. Lisäksi alasatakuntalaisella nimistöllä on vähäisempi yhteys yläsatakuntalaiseen nimistöön, kun
käsitellään luontonimistöä.
Ala-Satakunnan ja Ylä-Satakunnan välinen raja on historian aikana muuttunut
maantieteellisena ja hallinnollisena alueena, mistä syystä niiden välinen rajanveto voi olla
ajoittain hankalaa. Joka tapauksessa Ala-Satakuntaan kuului Kokemäenjoen suupuolen pitäjät melko lailla joen keskivaiheille saakka. Ala-Satakunta ja sen eteläpuolella oleva Varsinais-Suomi muodostivat Lounais-Suomen ytimen, mutta tähän saattoi liittyä myös LänsiUudenmaan ja Hämeen reuna-alueita.1111
Seuraavaksi esitellään 40 nimeä alkuperältään alasatakuntalaisiksi tai varsinaissuomalaisiksi luokiteltavaa liminkalaista nimeä. Näihin kuuluu muutama merkittävämpi liminkalainen paikka, kuten laaja pohjoispuolinen niittyalue Tupos, joennimi Tyrnävänjoki sekä
järvennimet Heinijärvi ja Lautuanjärvi. Näiden lisäksi alasatakuntalaisia tai varsinaissuomalaisia nimiä esiintyy pienemmissä luontokohteissa sekä viljelykseen ja niittytalouteen
liittyvässä nimistössä.
Ahde Liminganjoen rantatörmä Ahde, jossa kulkee Limingan kylän Keskikylän
läpivievä maantie. Liminkalaiset ymmärtävät sanan ahde merkityksessä 'mäki, rinne, törmä'.1112 Asiakirjoista tunnetaan viljelysnimet 1600-luvulla Sikalanahde 1600-luvulta ja
1700-luvulla Juustilan Ahdetvainio 1700-luvulta.1113 Liminkalaiseen nimistöön verrannollinen Ahde-nimistö on tiivistynyt Ala-Satakuntaan Kokemäenjoen eteläpuolelle sekä jonkin
verran Varsinais-Suomeen.1114

1110 Suvanto 1973, 10, 11.
1111 Suvanto 1973, 11–12.
1112 Limingan keräys. Pk. NTA.
1113 Limingan kesäkäräjät 24.-25.7.1646, fol. 119; Uud..
1114 Yk. NTA.
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Yleisesti Ahde merkitsee usein 'joen törmää, joka voi olla jyrkkäkin', mutta myös
'maantien mäkeä'1115. Ahde voidaan käsittää myös laajemmassa merkityksessä 'jokivarsimaa, alava rantaniitty'. Ahde-sanan käyttö on yleistä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa,
Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta myös Hämeessä. Viimeksi mainitussa ahde on
’kapea syvänne tai noro’, joka sijaitsee äyräiden välissä.1116 Liminkalaisen merkityksen mukainen ahde on yhteneväinen Satakunnan Kokemäenjoen varressa ja sen ympäristössä, joten ahde-sanan käyttö on tullut Liminkaan juuri sieltä. Muiden maakuntien ahde-sanojen
sisältömerkitys ei muistuta liminkalaista piirrettä.
Heinijärvi HeinäJärfui 1650, Häinäjärfwiby 1704.1117 Limingan eteläisin kylä, Heinijärvi muodostui Heinijärvi-nimisen järven tuntumaan, jonka lähettyvillä oli myös suo nimeltä Heinijärvenneva.1118 Heini-nimien ydinalue on yltänyt Uudeltamaan rajoilta PohjoisPohjanmaalle ulottuvalle rannikkomaakuntien kaistaleella sekä Kainuussa ja vanhan Kemin pitäjän alueella.1119 Juuri näillä alueilla satakuntalainen asutus on ollut historian aikana
aktiivinen. Satakuntalaisten ydinalueilla Heini-alkuiset nimet olivat jo 1500-luvulla tunnettuja vesistönnimiä Heinijärvi Heijnijeffui 1540 Hämeenkyrö; Heijniioki 1552 Huittinen1120.
Heini-nimiä lähellä olevat Heinikko-nimet ovat kuitenkin pääasiassa itäisiä ja sijoittuvat Keski-Suomen itäpuolella oleviin maakuntiin aina Lappiin asti. Ne lienevät savolaisen asutuksen seurauksena syntynyttä nimistöä, joissa lopputavu -ka, -ko, -kö luontonimessä viittaa useimmissa tapauksissa itäisen levikkiin (vrt. esim. Tuomikka). Heinä-alkuiset
nimet ovat enimmäkseen Savon, Karjalan, Keski-Suomen, Kymen ja Hämeen ja Ylä-Satakunnan alueiden paikanimiä ja ne ovat nähtävissä hämäläisen kulttuuripiirin vaikutuksessa
annetuilta nimiltä.1121
Heini-alkuiset nimet perustuvat sanaan heini 'heinä', jossa on huomiotava sanan
lopputavun ilmeneminen i-johdoksena. Heini-määriteosana on liitetty yhdyssanassa yleiseen järvi-perusosaan, jotka yhdessä kuvaavat 'heinäistä järveä'.1122 Heinästä käytettyjä eri
nimivivahteita onkin pidettävä merkittävänä asutushistoriallisena jakajana Suomessa; kyseisten viitteiden avulla voidaan nähdä erityisesti satakuntalaisen ja hämäläisen asutushis1115 SKES I, 7.
1116 SMS 1, 52–53.
1117 Limingan kesäkäräjät 23.7.1650, fol. 72; Limingan talvikäräjät 22.–24.2.1704, fol. 408.
1118 Limingan keräys. Pk. NTA.
1119 Yk. NTA; KKP.
1120 Maakirja 1540, Hämeenkyrön pitäjä. KA 1920: 51; Satakunta, Ak., NTA. KA 1952: 68v.
1121 Yk. NTA; KKP.
1122 SMS 3, 43.
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torian vaikutusalueet. Heini-nimen levikin perusteella Limingan Heinijärveä on pidettävä
satakuntalaiseen asutushistoriaan kuuluvana nimeämistapana.
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Hamina Virkkulan kylän venepoukama, jonka rinnakkaisnimi on Hyry.1123 Lähipitäjien tunnetuin Hamina-nimi oli jo keskiajalla Iin pitäjässä. Hamina-nimien levikin pääpaino on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Toinen vahva levikki on juuri Pohjois-Pohjanmaalla. Lounaissuomalainen Hamina-nimistö on syntynyt rannikolle tulleen ruotsalaisen
asutuksen ja kauppayhteyksien yhteydessä. Hamina-nimiä on myös yksittäisinä eri puolilla
Suomea; osa nimistä saattaa olla myös varsin myöhäissyntyisiä.1124

Hamina 'satama'

tai 'venevalkama' pohjautuu ruotsinkielen sanaan hamn 'satama'.1125 Tässä tapauksessa Virkkulan Haminan nimeäminen on tapahtunut kuitenkin varsinaissuomalais-satakuntalaisen
nimeämispiirteen mukaan, millä tavoin yksi Limingan parhaimmista venepoukamista sai
nimensä. Luultavimmin tämän nimen antajat ovat kuitenkin tulleet Kokemäenjoen suupuolen seuduilta.
Kaakkurilampi Limingan Matinlaurin maalla sijaitseva lampi. 1126 Kaakkuri-nimet
sijaitsevat levikiltään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä niiden pohjoispuolisilla
alueilla, ja ne ovat lähtöisin sanasta kaakkuri 'kuikka (colymbus)'. Kaakkuri-sanalle on
useita muotoja Suomen eri murteissa.1127 Näistä sanoista ovat syntyneet myös monet nimivariaatiot, joihin lukeutuvat satakuntalais-eteläpohjalainen Kakkuri ja Satakunnan ja EteläPohjanmaan itäpuolelle sijoittuvat Kaakko-nimet. Kuikka-nimet ovat painottuneet Savoon,
Karjalaan sekä Kainuuseen ja sen yläpuolisille alueille.1128
Kaakkuri- ja Kakkuri-nimimuodot ovat hyvin lähellä toisiaan, joten ne ovat saattaneet äänteellisesti eriytyä toisistaan varsin myöhään. Nämä kaksi muotoa muodostavat
myös Satakunnasta Lappiin asti ulottuva yhtenäisen ja peräkkäisen maantieteellisen levikkiketjun, joka on yhteneväinen monien muiden nimien levikin kanssa. Epäilemättä pohjoisempaan sijoittuneet Kaakkuri-nimet ovat muuntuneet alkujaan satakuntalaisen Kakkurinimen pohjalta ja noudattelevat satakuntalaisen nimeämismallin siirtymistä Satakunnasta
pohjoisempiin maakuntiin.
Kaara-nimet Limingassa on useita Kaara-nimiä: Aittakaara, Hoikkakaara, Lallinkaara, Riihikaara, Rättikaara, Vaattasenkaara, jotka kuvaavat kapeita kangasselänteitä.
Suomen Kaara-nimet ovat suurimmalta osalta keskittyneet Pohjois-Pohjanmaalle Limin1123 Limingan keräys. Pk. NTA.
1124 Yk. NTA; KKP.
1125 SMS 2, 656; SKES I, 54.
1126 Limingan keräys. Pk. NTA.
1127 SKES I, 134.
1128 Yk. NTA; KKP.
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gan ja Salon suurpitäjien alueelle, Pyhäjoen ja Limingan väliselle alueelle, ja ilmenevät
enimmillään 40 kilometrin päähän merenrannasta sisämaahan päin olevalla suppealla vyöhykkeellä.1129
Nimissä Kaara on yleensä perusosana, mutta saattaa joskus olla määriteosanakin.
Appellatiivi kaara 'suon keskellä oleva kapea kannas, kaarto' oli lähtökohta pohjoispohjalaiselle Kaara-nimistölle. Sanalla voi olla yhtymäkohtia lisäksi Kemi- ja Tornionjokivarressakin tunnetussa sanassa kaara 'pitkänomainen, puusta kovertamalla valmistettu, matala
(ruoka-)astia, kaukalo'.1130 Se on ehkä ollut muodoiltaan samankaltainen kuin pohjoispohjalaisia kapeita kangasselänteitä soiden keskellä kuvaava kaara-sanan merkitys. Kaara-nimet ovat nimenomaan levikiltään pohjoispohjalaisia nimiä, jotka ovat kehittyneet omassa
maakunnassaankin varsin suppealla alueella. Mahdollisesti sana kaara on kuitenkin heikkoasteinen muoto maastoappellatiivista ja perusosasta karta ja kaarta 'kari, saari'1131. Näihin
jotkut asiakirjanimetkin Liminkaa koskevissa tuomioasiakirjoissa ja kartoissa on ehkä pikemmin yhdistettävä.
Kaarto-nimet Hiekkakaarto Tyrnäväjoen eteläpuolella sijaitseva kankainen hiekkaselänne.1132 Kaarto-nimet kuuluvat tyypillisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella ja Kemin pitäjän alueella esiintyneeseen nimeämistapaan. Kaarto-nimet ovat rinnakkaisia nimiä Kaaranimille. Perus- tai määriteosaltaan tunnetut Kaarto-nimet jatkavat levintää Kaara-nimilevikin jatkumona itää kohti, Oulu- ja Kalajoki-linjojen välissä.1133
Kaarto-nimet ovat muodostuneet appellatiivista kaarto 'matala hiekkaharjanne,
suon keskellä oleva kapea kannas, särkkä'1134. Näiltä osin sanan etymologia on samansuuntainen kuin kaara-sanassakin, jolloin se on luultavasti kehittynyt itsenäiseksi appellatiiviksi.
Hiukan laajemmin Kaara-nimiä levinnyt Kaarto-nimistö on myös pohjoispohjalaiseksi muodoksi kehittynyt, mutta oletettavasti sen muotoutumisessa on savo-karjalaisen
uudisasutuksen myötävaikutusta, koska nimistö sijoittui erityisesti idästä tulleen uudisasutuksen tienoille. Kuitenkaan sitä ei voida pitää savolais- tai karjalaislähtöisenä. Kaarto-ni-

1129 Limingan keräys. Pk. NTA.
1130 SMS 5, 741–742.
1131 Vahtola 1988, 106–107 .
1132 Liminkan keräys. Pk. NTA.
1133 Yk. NTA.
1134 SMS 5, 755.
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mistön taustalla on karta ja kaarta-appellatiivit, jonka heikkoasteisena muotona kaartoa on
pidettävä, kuten edellä olevaa kaara-sanaakin.
Karta- ja Kaarta-nimistö on levikiltään lähes yksinomaan vakkasuomalaista, Kalannissa, Pyhämaalla, Raumalla ja Uudessakaupungissa tiiviisti ilmenevänä. Nämä nimet
ovat myös ainoat vastineet esimerkiksi Hailuodon Karta-nimistölle1135. Vakkasuomalainen
yhteys pohjoispohjalaiseen nimistöön on ilmeinen, mutta murteet ja asutushistoria ovat
hiukan muuntaneet paikkaa kuvaavien sanojen ääntämystä ja sen seurauksena myös nimistöä.
Kalpari Limingan Pietilän ja Hirvelä niitty. Limingan Kalpari-nimelle tyypillisesti
lisätty -ri-johdos tai se on lyhentymä nimestä Kalpakari>Kalpari. Kalpa-alkuisia paikannimiä on Suomessa useita (Raasepori, Uusikaupunki, Janakkala, Rusko ja Lappeenranta),
joilla useimmilla on yhteys mäkimaastoon tai saareen.1136
Kalpa-alkuiset nimet lähtevät sanasta kalpa, jolle on useita eri merkityksiä. Useimmat Kalpa-nimet ovat rinnasteisia Kalma-nimille, ja näissä yhteyksissä sana kalpa voi merkitä 'kuolema tai kuollut' tai 'kuolinkalpa'. Toinen merkitys on 'miekka' (VarY, SatE-L,
PohP sekä yksittäisiä paikkakuntia), joka saattaa toistua joissakin taistelupaikkojen nimissä. Kolmas selitys sanalle kalpa 'sian (hevosen, lehmän) kaulain, jolla estetään ylittämästä
aitaa' (VarE-Y, vähäisemmin VarP-U ja joiltakin lähipaikkakunnilta). Viimeisin lienee lähtöisin germaanisesta sanasta mys. kalb tai mn. Kalv, jonka suomalaisia variantteja ovat
kalppi, kalpe, kalpi ja kalpe 'kuohittu sonnivasikka, nuori härkä'.1137
On mahdollista, että liminkalainen Kalpari olisi laitumen kaltainen niitty, jolla on
yhteys nuorten härkien tai sonnivasikoiden laiduntamiseen. Se olisi myös luonteva yhteys
Kalparille, koska paikalta ei ole tietoa taisteluista tai hautaamisesta. Joka tapauksessa niityn nimeä on pidettävä läntisen nimeämisperusteen alaisena, olipa sanan kalpa merkitys
mikä tahansa. Levikkinsä perusteella Limingan Kalpari viittaa lähinnä varsinaissuomalaiseen perinteeseen nimetä kuolemaan tai laiduntamiseen liittyviä paikkoja.
Kamperonvainio Limingan Rasilan pelto Kamperån wainiå 1663, Kamperån Sarka 1663.1138 Kampero-nimi on ehkä suoraan johdettavissa pellon muotoa kuvaavasta appellatiivista kampelo 'vino vääntynyt, kiero, jonka muunnos kampero on. Kampero 'laiha' on
1135 Vahtola 1988, 107.
1136 Uud.; Yk. NTA; KKP.
1137 SKES I, 151; SMS 6 79-80.
1138 Limingan talvikäräjät 12.–13.2.1663, fol. 240.
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myös mahdollinen, jolloin nimi kuvaa pellon satoisuuden vähäisyyttä tai pellon kapeutta.
Kampelo-sana on ollut käytössä erityisesti Satakunnassa ja ehkä enemmän nimenomaan
Ala-Satakunnassa.1139 Sieltä se lienee siirtynyt nimeämistapana Liminkaankin.
Kannisto Limingan Kokon talon pelto Kannisto Kanisto. Kannisto-nimet ovat tyypillisesti varsinaissuomalaisia nimiä, joista nimityyppi on siirtynyt myös Satakuntaan ja
Hämeeseen sekä Pohjanmaalle.1140 Nimessä oleva kanto '(kaadetun) puun tyvi' on saanut
lounaissuomalaisessa nimistössä johdoksen -sto vastineeksi itäselle -kko-johdokselle >kannokko, kuten Limingassakin, jonka Kannisto on sekin Lounais-Suomesta lähtevä nimeämispiirre.1141
Kari, Karihaka Karinpää 1641, Karila 1682.1142 Limingan pohjoispuolella oleva
niittyalue. Kari-nimiä on tiiviisti Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ja harvemmassa sisämaan
maakunnissa. Eniten Kari-nimiä sijoittuu Ala- ja Ylä-Satakuntaan, enimmäkseen Hämeen
ja Varsinais-Suomen länsiosiin. Nimen taustalla on appellatiivi kari ’vedestä pistävä kivikko’1143.
Ehkä tavanomaisesti nuorempien saarten yhteydessä käytetty appellatiivi kari on
lainautunut skandinaavisesta skär-sanasta. Se voidaan käsittää jokseenkin laajemmassa
merkityksessä 'hiukan pinnan yläpuolella oleva tai vedenalla oleva kivikko, kallio, kivi tai
hiekka- tai soramatalikko'.1144
Limingassa on useita Kari-nimiä, jotka sijaitsevat ranta-alueilla, mutta myös sellaisilla alueilla, jotka maankohoamisen vuoksi ovat nykyään kauempana merestä. Kari-nimistön taustalla on varsinaisssuomalais-satakuntalainen nimeämistapa.
Kirronkangas, Kirronsuo kuuluu Virkkulan paikannimiin. 1145 Kirro-alkuiset nimet
ovat levikiltään erityisesti satakuntalaisia, koska Kirro-nimet sekä sen eri muunnelmat keskittyvät enimmäkseen Kokemäenjoenlaakson tuntumaan. 1146 Kirro tarkoittanee samaa kuin
kirra, kirri ja kirru 'kuivattava pieni ilmava heinäkasa' (Kirru, SataK: Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Kullaa, Pori, Karijoki, KanP).1147 Liminkalaisten Kirro-nimien historia vie erityisesti Ala-Satakuntaan.
1139 SMS 6, 131.
1140 Uud.; Yk. NTA; KKP.
1141 SSA 1, 303.
1142 Limingan talvikäräjät 18.2.1641, fol. 43; Limingan talvikäräjät 7.–10.3.1682, fol. 405.
1143 Limingan keräys. Pk. NTA.
1144 Kuusela 1966, 16; Pitkänen 1985, 91–92.
1145 Limingan keräys. Pk. NTA.
1146 Yk. NTA; KKP.
1147 SMS 7, 401–404.
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Korkiakangas Limingan ja Revonlahden rajalla sijaitseva kangasselänne.1148 Korkia-alkuisten nimien levikki on johdonmukainen Satakunnassa Kokemäenjoen lounaispuolelta Varsinais-Suomeen ja Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaalta Koillismaalle vievillä alueilla. Toinen tiivis levikki Korkia-nimille on havaittavissa Kymenlaaksosta Pohjois-Karjalaan
ulottuvana vyöhykkeenä sekä yksittäistapauksina Karjalassa.1149
Korkia-nimet sisältavät määriteosana on sanan korkia, joka on on tulkittavissa tyypillisenä murreilmaisuna ja muunnoksena ehkä sen vanhemmasta muodosta korkea 'korkeus, korko, kohoama'.1150 Rinnakkaiset Korkea-nimet ovat Satakunnassa Kokemäenjoen
pohjoispuolisessa nimistössä, Hämeessä sekä itäisissä maakunnissa. Tämän perusteella
voidaan huomata myös hämäläisen ja savolaisen nimiaineksen yhteneväisyys laajalevikkisessä Korkea-nimistössä.1151 Samantapainen murresana on myös suppeammalla levikillä ilmenevä korkee, josta ovat tulleet niukempilevikkiset Korkee-nimet. Ilmeisesti itäiset Korkia-nimet ovat alkuaan myös olleet yhteydessä läntisiin tai sille ovat syntyneet itsenäisesti.
Limingan Korkiakangas on varmimmin lounaissuomalaisen nimeämispiirteen perillinen.
Kossanniitty Pisilän niitty KåssanNijtu 1665, Kestilän niitty Kåssos Nijtu, äng
Kostas 1674.1152 Kossa-nimi saattaa viitata jo varhain hävinneeseen taloon, koska samalla
nimellä ei tunneta yhtään taloa Limingassa 1500-luvulta nykypäiviin. Kossa mainitaan talonnimenä esimerkiksi Somerniemen Keltiäisessä, ja se muodostuu mahdollisesti pyhimysnimestä Cosmus. Nimellä voi olla myös yhtymäkohta nimeen Kossi, joten nimi Gostavus ei
ole poissuljettu.1153 On perusteltua, että Kossanniitty viittaisi juuri kadonneen talon niittyyn,
koska sekä suomen- että ruotsinkielisessä nimimuodossa määriteosa on genetiivimuodossa
Kossan tai Kossas. Mikäli Kossanniityn määriteosa määrittelee omistajan, perustuu mitä ilmeisimmin lounaissuomalaiseen hypokorismiin Kossa.
Kouri Virkkulan Seikkulan niitty.1154 Kouri-alkuiset nimet painottuvat kahtaalle:
Satakuntaan ja osin Varsinais-Suomeen sekä Pohjanmaan pohjoisen rannikon tuntumaan.
Vanhoissa asiakirjoissa Kouri ilmenee kantatalonnimenä Satakunnan ja Varsinais-Suomen
useissa pitäjissä (HKyr, Kark, KanA, Hui, Sau) sekä Tornionlaaksossa Ala- ja Ylitorniolla.
Länsimurteiset, enimmäkseen Kouri-alkuiset nimet ovat appellatiivisia luontonimiä, mutta
1148 Limingan keräys. Pk. NTA.
1149 Yk. NTA; KKP; Käkisalmen tuomiokirjakortisto.
1150 SSA 1, 403–404.
1151 Yk. NTA; KKP.
1152 Limingan talvikäräjät 16.–18.1.1665, fol. 655/128; Limingan talvikäräjät 30.–31.1., 1.2.1667, fol. 101/219; Limingan kesäkäräjät
30.–31.7, 1., 3.–5.1674, fol. 585V/138.
1153 Alanen 2004, 107, 187.
1154 Uud.
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tämän lisäksi nimien yhteyteen liittyy talonnimi Kouri. Nimet ovat lähtöisin sanasta kouri,
kouru, 'ruutana'1155. Se kuvannee monia Kouri-nimisiä paikkoja, joissa ruutana-kala on viihtynyt. Liminkalaisessa niittymaisemassa vedenvaivaamilla paikoilla oli varmasti ruutanoillakin hyvät elinolosuhteet, mikä oli nimeämisen alkuunpanija. Nimi on tulkittavissa levikkinsä perusteella alkuaan varsinaissuomalais-satakuntalaiseksi, tai nimeämispiirre on sieltä
lähtöisin1156.
Kropsunpää Rantakylän Sarvelan talon niitty. 1157 Nimenä Kropsu on lukumääräisesti varsin vähäinen. Lähin saarennimi Kropsu on Haukiputaalla, ja Etelä-Pohjanmaalla
on muun muassa Kropsunlähde.1158 Appellatiivit kropsa ja kropsu 'kuihtunut, huonokuntoinen, vanha' tai verbi kropsia 'hutkia, huiskia, ropsia' tai 'kopistaa, karistaa, varistaa' tai 'poimimisesta, kokoamisesta, keräämisesta' (SatE-P, VarP-E-Y, PohE sekä jonkin verran SatL,
HämP, PerP ja PohP) kertovat paikan luonteesta. Nimi merkinnee 'vetistä niittyä, josta on
niitetty ruoko tai heinä veden päältä kropsimalla eikä juuresta asti'. Kropsiminen merkitsee
myös sieltä täältä niittämistä, joka lienee paikoin Limingassakin tapana.

1159

Niityn nimi

Kropsu tulee verbistä kropsia, joka on osoittaa niittämisen tavan maankohomisen seurauksena syntyvälle niitylle. Kyseinen nimeämispiirre lienee Limingassa lienee lounaissuomalaista alkuperää.
Kulla- ja Kullas-nimet Limingassa Kulla- ja Kullas-nimet ovat olleet käytössä useammassakin korkeahkossa maastokohteessa. Näistä nimistä on useita asiakirjamainintoja jo 1600luvulta. Nimet on kuvaavat niittyjen ja näiden korkeampien maastokohteiden välistä suhdetta: Kullaa (Engh utj Kullan alla) 1674, Kullamaa (ängh i Kullamatha 1651), Kullaaan
metsän sivu (Engh utj Kallan mätän Siu 1671), Kullaan metsän niitty (Kullahanmätzäeng)
1664, Kullaan suon niitty, (Kullan Suo Eng 1691), Pisilän niitty Kullaan metsä, (äng Kullahan Metzä 1665), Peräojan Suokullan niitty, (Peräåija Suokulla nijttu 1644), Kullaan
metsän alla (Kullahan metzän alla 1667), niitty Kullaan metsäsuo (Kulla mätzäSuo Engh
1673). Tunnetuin nimi on nykyinen lehtimetsikkö entisen Tupoksen rautatieseisakkeen
kohdalla. Tämä Kullaantörmä on laajan Tupoksen niittyalueen korkeimpia kohtia, joka oli
korkeuskäyrien perusteella saari yli viisisataa vuotta sitten.1160
1155 SKES II, 226.
1156 Vahtola 1980, 218–219.
1157 Uud.
1158 KKP.
1159 SMS 8, 451–453.
1160 Limingan kesäkäräjät 25.–26.6.1674; Limingan talvikäräjät 24.2.1651, fol. 225; Limingan talvikäräjät 21.2.1670, fol. 397/91;
Limingan kesäkäräjät 14., 16., 18.7.1664, fol. 451; Limingan talvikäräjät 26.–28.1.1691, fol. 121; Limingan talvikäräjät 16.–
18.1.1665, fol. 655/128; Limingan talvikäräjät 25.2.1644, fol. 300; Limingan talvikäräjät 30.–31.1., 1.2.1667, fol. 100v./218;
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Suurimmalta osaltaan Kullas-nimien levintä painottuu Satakuntaan ja VarsinaisSuomeen. Nimiä on jonkin verran Etelä-Hämeessä. Pohjoinen keskittymä on Keski-Pohjanmaalla. Limingan Kullaantörmä on tässä levikissä yksittäinen nimihavainto. Erityisen
mielenkiinnonkohteen muodostaa Lestijoen seutu, sillä kuten aikaisemminkin olemme havainneet, Lohtajan seudulla oli samanlaisia talonnimiä kuin Limingassa. Pohjoisesta Kullas-nimiä on löydettävissä leniten ähinnä Tornionjokilaaksosta.1161 Nimet juontuvat sanasta
Kullas, jonka taustalla lienee vanha germaaninen lainasana *kulla-z. Appelatiivina tarkoitus on moni-ilmeinen, kuten 'rantatörmä', 'kumpu', 'töyräs' ja yleisesti 'maankohoama'. 1162
Limingassa on merkitsevää, että useimmissa niittyä kuvaavissa nimissä on sana
metsä, joka kuvaa paikanluonnetta. Maankohoamisen seurauksena varsinkin Kullaantörmän ympäristö oli vielä alavaa, mutta itse korkeamman paikan erityispiirre oli muusta erottautuva metsäsaareke. Koska Tupos on maankohoamisen seurauksena syntynyt varsin
myöhään, on paikannimeämistä pidettävä paremmin satakuntalaislähtöisenä kuin hämäläisenä.1163 Kullas-nimi keskeisenä paikkana Tupoksessa viittaa yhdessä muiden nimien kanssa Tupoksen vahvaan satakuntalaiseen nimiainekseen. Tupos laajana niittyalueena oli yksi
potentiaalisesti houkutteleva niittyalue, joka nimenomaan pystyttiin ottamaan niityksi laajan satakuntalaisen asutusvirtauksen kohdistuessa Liminkaan. Aiemmin tämä ei olisi ollut
mahdollista. Osa Kullas-nimistöä voi olla myös yläsatakuntalais-hämäläistä alkuperää,
koska nimistön levikki yltää myös näille alueille.
Kullio Limingan Soldanin talon niitty. Kullion-nimi harvinainen, mutta sen rinnakkainen muoto Kulju on sen sijaan monilukuisempi. Kulju-nimet, joissa se on määrite- tai
perusosana sijoittuvat tyypillisesti Lounais-Suomeen, mutta nimeä esiintyy vähäisemmässä
määrin luontonimenä Satakunnan eräalueilla sekä Hämeen länsiosissa. Kulju-nimissä on
havaittavissa, että Kymenlaakson asutushistoriallinen vaikutus näkyy pohjoiseen vievänä
juonteena osin Karjalan ja Savon maakunnissa. Vahvan Kulju-nimistön muodostavat Pohjois-Pohjanmaan luontonimet, josta nimeämistapa levisi erätalouden mukana myös Kainuuseen ja sen lähialueille. 1164 Kulju on myös yleinen talonnimenä Satakunnassa1165.
Appellatiivi kulju 'vesilätäkkö, -hauta; lähteensilmä; syvänne' on lähtökohdiltaan

Limingan talvikäräjät 17.–18.2.1673, fol. 148; Limingan keräys. Pk. NTA; KKP.
1161 Vahtola 1980, 119–121.
1162 Vahtola 1980, 119–121.
1163 KKP.
1164 Uud.; Yk. NTA; KKP.
1165 Vahtola 1980, 219.
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kantaskandinaavinen *guljō1166. Tämä sana on omaksuttu käyttöön ensin lounaissuomalaisessa kontekstissa ja sieltä se on siirtynyt etäämmäs eräaluille ja toiselle merkittävälle saarekkeelle Pohjois-Pohjanmaalle, jonka yhteydessä myös Limingan Kulju-nimen mukaelma
Kullio on saanut nimensä.
Kurkku Laaja niittyalue Limingan pohjoispuolella Kurckula engh Yliwoxen polet
1647, Engh Kurkånnijttu 1649, engh Kurkunsarka 1651.1167 Kurkku-nimet ovat useimmiten
maankohoamisen seurauksena syntyneiden paikkojen nimityksiä, jotka ovat olleet yleisempiä Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaan etelä- ja pohjoisosissa. Jotkut nimet
ovat etäämpänä rannikkoseuduilta.1168
Kurkku-sanan 'kapeikko, syvänne, kapea kohta vesistössä' käyttö on ollut läntinen
(Var, Sat, HämP-E, Poh, PerP, LänP). 1169 Se on ohjannut kapeikkojen ja vesijätöistä syntyneiden niittyalueiden nimeämistä juuri näillä murrealueilla. Kurkku-nimiä on pidettävä
satakuntalais-varsinaissuomalaisen murresanan käytön leviämisenä myös Liminkaan, minkä jälkeen myös Limingassa ryhdyttiin paikoin kutsumaan samanlaisia paikkoja nimellä
Kurkku.
Lakinkaira Hirvelän niitty Lakin Kaira. Perusosan Kaira-nimistö jakaantuu levikiltään useampaan keskittymään. Se on eteläisellä rannikkoalueelle Uudellamaalta Kymenlaaksoon harvemmassa, mutta Turun seuduilta Poriin väliselle rannikkokaistaleelle se muodostaa varsin tiiviin levikin. Nimiä on harvemmassa Etelä-Pohjanmaalla ja Hämeessä. Pohjoisin levikkikeskittymä on Kemijoen yläjuoksuilla.1170
Kaira-appellatiivi 'kaista, jokien t. jokihaarojen välinen alue; pitkä niemi kahden
joen välissä' tai 'kahden karin välinen veneväylä; kaarto; lahti'. Kaira on myös vaatteen, kuten 'lakin tai paidan kiilamainen kuvio'. Limingan Lakinkairalla lienee kuvattu juuri lakinmallista niittyä, joka ehkä oli muodoiltaan tai sijainniltaan samantapaisessa paikassa, kuten
sanan sisältö sen kuvaa: joko jokien tai karien välissä. 1171 Lakinkaira-nimeä Limingassa on
muusta nimistöstä johtuen pidettävä lounaissuomalaisena nimeämistapana.

1166 SKES II, 233.
1167 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan talvikäräjät 9.2.1647, fol. 230; Limingan talvikäräjät 14.-15.2.1649, fol. 413; Limingan
kesäkäräjät 26.7.1651, fol. 313
1168 Yk. NTA; KKP.
1169 SMS 8, 915, 917.
1170 Uudistus 11/5. Yk. NTA; KKP.
1171 SKES I, 143;
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Letto Tupoksen luoteispuolella Letossa oli Puodinmäen niitty. Letto-alkuisten- ja
loppuisten nimien kasaumat keskittyvät selkeästi Lounais-Suomen Naantalin seuduille ja
Uudenkaupungin saaristoon. Pienempiä Letto-nimipesyeitä on harvemmassa, mutta varsin
runsaslukuisesti Ala- ja Ylä-Satakunnassa, Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla. Letto-nimet
levittäytyvät erityisesti Päijänteestä länteen.1172 Erikoisen tiivistymän muodostavat Kymijoelta Säkkijärvelle.1173 Toinen merkittävä ja runsas keskittymä oli entisen Iin pitäjän Lettonimistö, jonka nimien lukumäärä nousee useisiin kymmeniin. Kokonaisuudessaan Pohjanmaalla Letto-alkuisten nimien levikki noudattelee Keski-Pohjanmaalta aina Tornion pitäjään ulottuvaa ketjua rannikkopaikkakunnilla.1174
Letto-nimiin sisältyvä sana letto 'kari' lienee alkuperältään ruotsinkielen lättona. Se
on yleinen Lounais-Suomesta ylöspäin Satakunnan rannikolle, jossa se tarkoittaa 'väylällä
olevaa vedenalaista karia'. Appelatiivitietona Lounais-Suomessa letto on myös 'kasviton ja
puuton luoto'.1175 Limingan Letto perustuu varsinaissuomalais-satakuntalaiseen nimeämistapaan.
Lallinkaara Kuiva kangasselänne Lapinkankaalla, jonka nimi perustunee henkilönnimeen Lalli.1176 Levikiltään Lalli-nimet ovat painottuneet Lounais-Suomeen, jossa pohjoisen rajan muodostavat Uusimaa, Häme ja Ylä-Satakunta. Pohjois-Pohjanmaan useat pitäjät
ovat saaneet myös osakseen Lalli-nimistöä Limingasta Kemin pitäjään asti. Yksittäisiä
Lalli-alkuisia nimiä on Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Viimeksi mainitun Lohtajan pitäjän
Parkhaudassa oli kantatalonnimenä Lalli, kuten Pohjois-Pohjanmaan Iin pitäjässäkin1177.
Tunnetuin Lalli-etunimi on peräisin keskiaikaisesta piispa Henrikin surmavirrestä. Lalli on
latinankielisen Laurentius-nimen kansanomainen muoto.1178 Limingan Lallinkaara-nimen
määriteosa Lalli on lounaissuomalaislähtöinen.
Laukkakari Limingan Sunilan niitty Laucka Kari.1179 Laukka-nimistä itäiset ovat
syntyneet useimmiten sukunimestä Laukkanen. Limingan Laukkakarilla ei kuitenkaan ole
yhteyttä itäisiin nimin, vaan erisyntyiseen lounaissuomalaiseen Laukka-nimistöön, koska jo
pelkästään perusosa kari (ks. Kari) viittaa varsinaissuomalais-satakuntalaiseen nimistöön.
Sana laukka ts. lauka 'suolavesi' voisi selittää alkuaan meressä olleen karin muuttumisen
1172 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP
1173 Torvinen 1966, 19.
1174 Yk. NTA; KKP
1175 Pitkänen 1985, 93–94.
1176 Limingan keräys. Pk. NTA.
1177 Luukko 1957, 49.
1178 Mikkonen & Paikkala 1988, 103–104.
1179 Limingan talvikäräjät 12.–13.2.1663, fol. 239.
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lopulta niityksi1180. Toisena merkityksenä Laukka-nimellä on, että se sisältää appellatiivin
'lakea, matala, tasainen loiva merenranta', joka on yleinen Lounais-Suomessa ja Satakunnassa, mutta esiintymiä on muuallakin 1181. Tämä olisi sikäli uskottava selitys liminkalaiselle
Laukkakarille, koska Limingan rantaniityt, jos mitkä, olivat hyvin tasaista, loivaa merenrantaa. Koska monet meren tuntumassa olevat nimet liittyvät varsinaissuomalais-satakuntalaiseen nimeämistapaan, ei ole syytä epäillä Laukkakarinkaan kohdallakaan samansuuntaista nimeämislähtökohtaa, toisin sanoen antaa rantaniitylle nimi maastonominaisuuksien
mukaan.
Lautua-nimet Kiiskilänkylässä järvet Iso Lautuanjärvi LautaJerfwi 1670 ja Pikku
Lautuanjärvi, kangas Lautuanjärvenkangas, suo Lautuanneva, josta viimeisin käsittää kaksi eri paikkaa ja paikannimeä: toinen on Hillinselän eteläpuolella, ja toinen Kilonjärven itäpuolella. Näiden ohella on luonnonoja Lautuanoja Lautuan Åia 1662, niitty Lautuanniitty
Engh wedh Lautuanoija 1652. Limingan Lautua-nimistö ovat kyseisen nimen ainoita nimipesyeitä Suomessa. Ainoastaan Haapavedellä on monimuotoinen Lautuuvuori, joka voi
olla samasta lähtökohdasta kuin Limingan Lautua-nimistö.1182
Lautuanjärvi oli Limingan suurimpia yksittäisiä järviä, jolloin nimenannon on täytynyt olla luultavasti varhainen. Jos tarkastellaan ympäristön nimeämistä, useat merkittävät
liminkalaiset maastokohteet on nimetty talojen mukaan, kuten Hillinselkä. Nimeämisen ensimmäisenä kohteena on ollut todennäköisesti Lautuanjärvi. Nimeen sisältyy sana lautua
'haarautua, levitä; kerääntyä, karttua', joka on ainakin satakuntalainen murresana 1183. Mahdollisesti lautua tai sen muunnos oli käytössä myös Hämeessä, josta tunnetaan Lautuaa lähellä olevia nimiä. Jos tätä lautua-sanan selitystä vasten tarkastellaan Limingan Lautuanjärveä, niin ennen järven kuivaamista järvi oli monihaarainen tai -lahtinen tai useaan suuntaan levittäytyvä järvi. Monihaaraista ja useiden lahtien järveä korosti vielä Kiiskilänjärvi,
joka oli vielä yhtä Lautuanjärven kanssa 1600-luvulla, kun Kiiskilän talo oli perustettu
tämä vesiyhteys vähitellen kasvoi umpeen. Kuten asutusnimissä on todettu, Lautuanjärvi
kurottautui aikaisemmin myös Kiiskilänjärven alueelle. Yhtenä selityksenä voi olla myös
erityisen tulviva järvi, jolloin järveen 'kerääntyi' vettä.

1180 SKES II, 280.
1181 Pitkänen 1985, 117–118.
1182 Limingan talvikäräjät 21.2.1670, fol. 397V/92; Limingan kesäkäräjät 11.–12., 14.7.1662, fol. 129; Limingan kesäkäräjät 2.–
3.1652, fol. 512; Limingan keräys. Pk. NTA.
1183 SKES II, 283.
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On myös mahdollista, että Lautuan nimistöllinen alkuperä veisi Hämeeseen, jossa
on useita vastaavanlaisia nimiä. Ne tosin sopivat varsin heikosti yhteen Limingan Lautuan
kanssa. Lautila ja Lautaila ovat mahdollisesti alkuperältään germaanisia nimiä. Lautualle
nimivastineita löytyy muun muassa Hämeestä olaff laurisson lautiala 1507 Kalvola. Hauholla kylännimi Lautsia, joka on muodostunut talonnimestä, sekä kulmakunnan ja talonnimi Lauttia, Renko, jolloin hämeen murteessa ts-yhdistelmän on usein korvautunut tt-yhtymällä (esimerkiksi metsä > mettä). Satakunnassakin on kylännimenä, jotka tunnetaan
asiakirjaniminä Lautila 1553 Ulvilan pitäjässä, Lautela; Lauttila 1561; Lautiala 1562.
Satakunnasta on myös jons nilisson lautiala 1509 Loimijoki (Loimaa).1184
Lautuanjärveä, josta myös muut Limingan Lautua-nimet ovat saaneet nimensä, on
ehkä satakuntalais-hämäläinen nimeämistapa. Vahvimmin nimi viittaa Satakuntaan, jolloin
se kuvaa Lautuanjärven poikkevaa monimutkaista muotoa muihin liminkalaisiin järviin
verrattuna.
Parras-nimet Limingassa on useita Parras-nimiä: Ojanperän niitty Parras, Tupoksessa Isonlammenparras-niitty Ängh Isolammen parall ja Lammenparras-niitty Lamenparrall 1653, Temmeksen parras Temmesjoessa Temmexen parras 1647, Ängeslevänparrasniitty Engeslevänparras äng 1809. Vanhoista asiakirjoista voidaan myös poimia parrasmaastoappellatiivin käyttöä koskevia tietoja, kun esimerkiksi tuomioasioissa kerrottiin eri
paikkojen sijainnista: Jäkälisuon tykönä, aron partaalla, etäisemmällä puolella talvitietä
Jäckälän Suo Tykänä aron Partahall ättäisellä puolella talwitietä 16741185.
Parras-nimet eivät ole kovin yleisiä, mutta niiden levikki on kahtalainen. Valtaosa
nimistä on länsisuomalaisia: suurimmaksi osaksi ne painottuvat Lounais-Suomeen ja vähemmässä määrin Etelä-Pohjanmaalle. Yhtenä pohjalaisena keskittymänä voidaan pitää
varsinkin Liminkaa, koska oli tavallista nimittää Ängeslevän-, Tyrnävän- ja Temmesjoen
rantamaita partaiksi. Itä-Suomessa Parras-nimistöä on vähemmän, sielläkin löytyy muutamia yksittäisiä nimiä.1186
Parras on lainasana germaanisesta *barđaz-sanasta 'reuna, reunus'. Eteläisissä länsimurteissa se on yleinen, jolloin se käsitetään merkityksessä 'reuna, syrjä'. Tällä on käsi-

1184 Mikkonen & Paikkala 1993, 270; Paikkala 2007, 227; Suvanto 2001, 1606; Mikkonen & Paikkala 1993, 270.
1185 Limingan kesäkäräjät 23.–24.7.1657, fol. 124; Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan talvikäräjät 15.–16.2.1653, fol. 28;
Buxhoevdenin päämajan siviilikanslia, Buxhoevdenin päämajan siviilikanslian arkisto, Vahingonkorvaushakemukset v. 1809,
Oulun lääni Ee:66. KA; Limingan talvikäräjät 8.-9.2.1647, fol. 227; Limingan kesäkäräjät 30.–31.7., 1., 3.–5.8.1674, fol. 590/148.
1186 Yk. NTA; KKP.
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tetty myös erilaisia reunoja tai syrjiä, joten Limingassakin joen tai lammen reunaa kuvaava
Parras-nimistö ja parras-sanan käyttö on lounaissuomalaista.
Perkkaus- ja Perkkiö-nimet Perkkaus Wanhaperckaus 1704, Lapinkankaan Perkkaus Rantakylän Perkkiöpelto Perckiö pelto. Perkkaus-nimien levikki on niukempi kuin
Perkkiö-nimillä. Perkkaus esiintyy ahtaasti juuri Kokemäenjoen eteläisellä suupuolella ja
vähäisesti Keski-Pohjanmaalla sekä tiiviimmin rannikolla Siikajoen pitäjästä Iin pitäjään
saakka. Perkkiö on hiukan eteläisempi ja kulminoitunut tiiviimmin Varsinais-Suomeen
melko ahtaasti. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sillä on lukumääräisesti suurempi ja maantieteellisesti huomattavasti laajempi leviäminen, joka alkaa jo Etelä-Pohjanmaan järviseuduilta jatkuen Limingan pitäjään. Sieltä levikki haarautuu vielä kohti Kainuuta ja PohjoisSavoa. Perkkiö-nimiä on myös Koillismaalla, mutta vähäisemmin.1187
Molemmissa tapauksissa nimiin sisältyy samaa merkitsevät maastoappellatiivit
perkkaus ja perkkiö 'vastaperattu maa'.1188 Raivatun maan nimi jäi joillekin viljelyksille lopulliseksi nimeksi ja Limingassa ne kuvaavat jatkuvaa aktiivista uusien viljelyksien perkaamista kylien laidoilla. Nimien perusteella Perkkaus on alasatakuntalais-varsinaissuomalainen, kun taas Perkkiö on enemmän varsinaissuomalainen nimeämistapa.
Pöllä Limingan Jouttenoisennevalla sijaitseva luonnonniitty. Limingan Pöllä liittyy
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Pöllä-nimistöön. Koillismaalla on myös Pöllä-nimistökeskittymä, kuten Länsi-Karjalan ja Etelä-Savon rajamailla. Lounais-Suomessa on myös Pöllä
-nimiä.1189
Jotkin Pöllä-nimet voivat olla olla lähtöisin eläimennimestä 'pöllö'. 1190 Kuitenkin LounaisSuomessa, Uudenkaupungin ja Pyhämaan seudulla murresana pöllä merkitsee 'suuremman
saaren vieressä oleva pienempi saari'. Pöllä-appellatiivin alkukotina on ajateltu olevan
edellä oleva lounaissuomalainen rannikkokaistale, josta pöllä-sanan käyttö on laajentunut
etäämmäs ja samalla muuttunut myös merkitykseen 'heinäinen saari'.1191 Ei ole epäilystäkään, etteikö Limingan Pölläkin viittaisi juuri 'heinäiseen saareen', jonka nimeämistapa on
siirtynyt Lounais-Suomesta.

1187 Limingan talvikäräjät 22.–24.2.1704, fol. 393; Uudistus 8/10; Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
1188 Limingan keräys. Pk. NTA.
1189 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
1190 Yk. NTA.
1191 Kuusela 1966, 37; SPK 2007, 364.
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Ryti-nimet Limingan Kedonperällä Rytiaro, Kiiskilänkylän Rytikangas, Virkkulan
Rytivainio sekä vanhoissa asiakirjoissa RytiNittu 1652. Ryti-nimet ovat vahvasti painottuneet lähes koko Pohjanmaalle, Kainuuseen, Koillismaalle, Tornionjokilaaksoon sekä eteläiseen Lappiin. Näiden lisäksi Ryti-nimiä on Lounais-Suomessa varsinkin Laitilan pitäjän
pohjoispuolisilla alueilla sekä Satakunnassa, jossa se on myös usein kantatalon nimenä
Ryti.1192
Nimien määriteosassa ilmenevä Ryti on johtunut sanasta ryti 'kaisla, järviruoko,
kaislikko1193. Merkitys kuvaakin sellaisia paikkoja, joihin nimet syntyivät, yleensä rantakaislikkoja tai ruovikkoja, joiden yhteydessä saattoi olla esimerkiksi niitty. Limingan Rytinimet ovat alkujaan lounaissuomalainen nimeämistapa.
Sato-nimet Ketunmaan Satoräme ja Heinijärven Hyrynsato ovat kaksi liminkalaista
Sato-nimiin kuuluvaa paikannimeä, jotka liittyvät Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Sato-nimistöön. Suomessa Sato-nimien levikissä toinen keskittymä on Lounais-Suomessa, joka
rajautuu Kokemäenjoen-linjan eteläpuolisille alueille.1194
Sato-nimen selityksenä on sana sato 'viljelyskasvien tuotto, pystyvyys', jonka murrekäyttö on keskittynyt samoille alueille Lounais-Suomeen ja sen läheisten maakuntien
länsi- ja lounaislaidoille.1195 Sato-nimistö on osoitus juuri kahden seudun: Lounais-Suomen
ja Pohjois-Pohjanmaan asutushistoriallisesta yhteenkuuluvuudesta juuri viljelyyn liittyvässä nimistössä.
Seljän-nimet Kangasmaa Lapinkankaan ja Heinäjärven välillä Krankkalan viljelys
Kantoseljännenä ja Kiiskilänkylässä, Rosinkankaan päässä Seljänkangas. Seljän-alkuinen
nimistö on kolmessa paikassa vahvaa: Lounais-Suomessa ja osin Hämeessä, Keski-Suomessa Perhonjokilaakson pohjoispuolella ja runsaslukuisimpana Kemijoella Tervolasta
ylöspäin aina latvoille asti. Limingan pitäjän seuduilla on näiden lisäksi joitakin Seljän-nimiä.1196

1192 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan talvikäräjät 1.– 2.4.1652, fol. 467.
1193 SKES IV, 902.
1194 Limingan keräys, Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
1195 SKES IV 981.
1196 Uud.; Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
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Nimistö lähtee sanasta selkä>selän>seljän 'selänne, harjanne', jolloin muoto seljän
on tyypillinen murteellinen muoto tietyillä alueilla Suomessa.1197 Limingassakin oli tavallista nimetä voimakkaasti harjanteellisia kangasmaita lounaissuomalaiseen tapaan, jolloin
murteellinen piirre on siirtynyt nimistöön.
Siliänlaita Heinijärven Iso Nuoluajärven itäpäässä, Jouttenoisennevalla sijaitseva
luonnonniitty Siliänlaita. Siliä-nimet ovat tunnusomaisesti levikiltään Pohjanmaan länsiosissa esiintulevia, mutta Siliä-alkuiset nimet ovat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja
Kymenlaaksossa ja osin Karjalassakin ilmeneviä. Määriteosana Siliä-nimien levikki noudatteleekin melkein yhteneväisesti Korkia-nimien levikkiä. Kummallakin nimellä on toinen vastine Siliä>Sileä ja Korkia>Korkea, joista Siliä ja Korkia lienevät nimistön nuorempia edustajia.1198
Murresana siliä 'sileä, tasainen' sisältyy Siliä-nimistöön. Maakunnasta riippuen
vaihtelee myös siliä- ja sileä -sanojen käyttö. Sileä-murresana on ollut paikoin hämäläis- ja
savolais, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Perä- ja Länsipohjan murteissa vakiintunut.
Siliä-murremuoto on levikiltään enimmäkseen juuri Siliä-nimistön kanssa yhdenmukainen.
Liminkalaiseen nimistöön on kuulunut myös hämäläistä Silja-nimistöä (ks. Siljahaka), joka
on rinnakkainen Siliä-nimistölle1199
Vaikka Siliä-nimistöllä on vahva pohjalainen sija, on nimeämispiirre siirtynyt lounaissuomalaisena piirteenä Pohjanmaalle, kuten Korkia-nimistökin. Erityisesti on huomattava, että tämä seikka on tyypillinen Kokemäenjoen eteläpuolisilla seuduilla.

1197 SKES IV, 995.
1198 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA. KKP.
1199 SKES IV 1024.
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Sohlo Limingan Sohlon talo sijaitsee Temmesjoen varrella ja kuuluu vielä Limingan kylään ennen kylän vaihtumista ylempänä olevaan Temmekseen. Paikannimi lienee ollut jo olemassa ennen talon perustamista. Harvat Sohlo- tai Sohlikko-nimet ovat Limingassa, Satakunnassa sekä Etelä-Pohjanmaalla. 1200 Ne ovat lähtöisin sanasta sohlo, jolle rinnakkainen vastine on sana tohlo 'rikkimennyt esine, puolimätä aidas'. Sohlo-sanan etymologia
ei nimistölevikin perusteella voi olla 'lumisohjo', koska se ei ole murresanalevikin kanssa
yhteneväinen. Juuri nimilevikin alueilla sohlo tai sohlikko on merkinnyt jotain 'rikkontunutta' tai 'huonokuntoista'.1201 Limingan Sohlo on alkujaan satakuntalainen.
Solkko (Solkoi) Limingan Klaavulan pelto Sålkoi Peldo.1202 Nimi on peräti harvinainen ja ainoat havainnot ovat hämäläis-savolaisilta alueilta, jotka sinänsä voivat osoittaa
nimen alkuperää. Kuitenkin sana solkko lienee samasta sanasta kuin solkka 'epäjärjestys, likainen', joka ilmentänee pellon muotoa tai laatua. Murresanan käyttö on ollut varsinaissuomalaista, satakuntalaista tai hämäläistä, josta se ehkä on siirtynyt pohjoispohjalaiseen kontekstiin hiukan muuntuen. Sana solkku 'ruoantähteet' tai 'likavesi' ilmentäisi paikallista nimeämistapaa pohjoispohjalaisena sanana, mutta sen alkuperä johtaa lounaissuomalaisiin
lähtökohtiin. Pohjoisemman Hämeen tai Savon vaikutuskin on mahdollinen.1203
Sorkonkorpi Heinijärven Hirvinevan länsipuolinen suo. Sorko-alkuiset nimet ovat
yleisiä Ala-Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan keskivaiheilla ulottuen Kainuuseen.1204 Nimeen sisältyvä sorko kuvaa paikan muotoa 'kaistale, pellon sarka,
pitkä ja kapea liuska', joka on ovat ollut käytössä Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Peräja Länsipohjassa.1205 Sorkonkorpi Limingassa on lähtökohdiltaan alasatakuntalainen.
Sääri Kivisääri Limingan kirkonkylän ja Tupoksen välillä, Selkämaassa oleva niemi, jonka uloin osa on hiekkamaata. 1206 Nimen perusosan Sääri-nimistö on tässä tapauksessa asutushistoriallisesti merkittävämpi kuin yleissuomalainen määriteosan Kivi-nimistö.
Sääri-nimiä on erityisesti Kalajoella, Etelä-Pohjanmaalla ja Savossa, joista viimeisimmän
nimet lienevät syntyneet rannikon yhteyksien vaikutuksesta. Toinen keskittymä Sääri-nimissä on Lounais-Suomessa.1207
1200 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA. KKP.
1201 SKES IV, 1054; SKES V, 1322.
1202 Uud.
1203 SKES IV, 1065–1066.
1204 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
1205 SKES IV, 1079.
1206 Limingan keräys. Pk. NTA.
1207 Yk. Pk. NTA; KKP.
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Appellatiivi sääri 'pitkähkö, osittain vedenalainen kari, hiekkasärkkä', josta Säärinimet ovat muodostuneet, ovat syntyneet ruotsin lainasanasta skär 'kari, luoto'. Samasta sanasta ovat myös tulleet Suomenlahden Sääri-nimiä lähellä olevat vastineet.1208
Sanalle sääri on merkitykseltään rinnakkainen appellatiivi särkkä 'usein pitkänomainen sora- ja hiekkakohouma, vedenalainen tai osittain vedenpinnan yläpuolella ulottuva'.1209 Särkkä-nimet ovat selkeästi painottuneet nykyisen itärajan tuntumaan etelästä pohjoiseen savolais-karjalaiselle vyöhykkeellä.1210
Liminkalaisessa Kivisääri-nimessä kysymyksessä lienee Pohjanmaan keski- ja pohjoisosan ominainen nimeämistapa, joka toistuu myös joissakin muissa maakunnissa ja on
periytymää lounaissuomalaisesta tavasta nimetä paikkoja. Molemmilla alueilla on ollut
tyypillistä mukauttaa ruotsinkielisiä sanoja suomenkieliseen muotoon.
Tiironhaka Arvolan eli Rapakon hakamaa Tiironhaka Tiron Haca. Tiiro-nimistö
on vahvimmillaan Varsinais-Suomen länsiosissa ja Ala-Satakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Näiden lisäksi jotkin Tiiro-nimet näyttäytyvät levinneisyydeltään melko hajanaisesti.1211
Koska kysymys on ranta-alueella olevasta hakamaasta, varmin selitys on haettava
linnunnimestä tiiro 'tiira, pikku lokki, tiira', joka on paikallissyntyinen, mutta sen nimeämistapa on läntisessä Suomessa, kuten sen vertailunimet Lempäälän lisäksi Rymättylästä,
Pyhämaalta ja Raumalta voisivat osoittaa. Tätä tukevat myös appellatiivi tiiron murretiedot, jotka ovat lounaissuomalaisia. Toinen selitys voi olla tiiro 'heikkonäköinen, pienisilmäinen', jolla luultavasti olisi kuvattu hakamaan aitarakennelman tiheyttä, mutta tämä merkitys on varsin epätodennäköinen.1212 Lähtökohtia Limingan Tiironhaka-nimelle on haettava
Lounais-Suomesta, jossa Tiiro-nimien levintä on runsaslukuisinta.

1208 SKES IV, 1181; Leiviskä 2010, 188.
1209 Pitkänen 1984, 94.
1210 Yk. NTA; KKP.
1211 Uud.; Yk. NTA; KKP.
1212 Kuusela 1966, 80; SKES V, 1293; Vahtola 1988, 112.
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Tupos Limingan ja Kempeleen välillä oleva laaja niittyalue Ängh Tupoxenperä
1645, Tupoksenmetsän niitty, Ängh Tupozenmetzäsä 1632, Tupoksen pensas, Topoxen pensast 1647. Limingassa Tupos voi Temmes-nimen kanssa edustaa samanlaista nimeämistapaa, jossa varsinaisen kantasanan jälkeen on johdin -s, mutta tällä ei välttämättä ole merkitystä nimen alkuperää tutkittaessa. Länsipohjan Pajalassa on Tupo-alkuisten paikannimien
ryväs, mutta myös yksittäinen Tuposoja laskee Lamujärveen Pyhännällä. Näihin vähäisiin
Tupos-nimiin kiteytyy koko Tupo- tai Tupos-alkuisten nimien levikki.1213
Tupos lienee muunnelma sanasta tupas (Peräp., Länsip., Kain., Satak.) 'pieni ruoho
mätäs, tiheä metsikkö pellon keskellä'. Tupas-sanalla on myös useita variaatioita eri murteissa, kuten typäs.1214. Tästä lienee myös muunnos tupos, joka on ollut Limingan Tupos-nimen lähtökohta. Tupas-sanan murrelevikin perusteella nimen voisi arvioida olevan lähimpänä satakuntalaista alkuperää.
Tyrnävä nimi Tyrnävä on Limingan pitäjässä kylän, joen ja niityn nimenä Tyrnävänparras 16521215 Limingan ohella Pohjois-Suomesta Tyrnävä-nimistöä tunnetaan esimerkiksi Posion Tyrnävänpuro ja määriteosaa lähellä oleva Kuusamon Törnävälampi. Etelämpänä on muun muassa punkalaitumelainen pelto nimeltään Tyrnävä.1216
Tyrnävä-nimien kanssa samasta kantasanasta lienevät lähtöisin myös Tyrnä-nimet,
jotka ovat joko nimien määrite- tai perusosana, kuten suomussalmelaisnimet Laurintyrnä;
Saarivaarantyrnä; Tyrnänpuro- ja lehto.1217 Varsin ahtaasti esiintyvä Tyrnä-nimistö toistuu
Suomussalmen luoteispuolella, Taivalkoskella, jossa on paikannimet Tyrnänsuo ja Haapatyrnänlampi.1218 Nämä Tyrnä-nimet eivät ole ainoita, sillä samalta paikkakunnalla on vielä
lampi nimeltä Tyrnä ja Tyrnänlampi.1219 Hieman ylempää Kuusamosta on nähtävissä Tyrnänkanta. Taivalkosken länsipuolella, Pudasjärvellä on myös kohouma Tyrnä. Enimmäkseen nämä Koillismaan seutuvien Tyrnä-nimet ovat pienten ja varsin jyrkkäreunaisten lampien, kalliomuodostolmien tai kapeiden salmien yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolelta nimi on ollut käytössä Savon Kuopion Tyrnänlampi; Karjalan Antrean Tyrnänsuo ja
Hämeen Luopioisissa Tyrnäs ja Tyrnäänkorpi.1220
1213 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan kesäkäräjät 21.7.1645, fol. 24; Limingan talvikäräjät 30.1.1632, fol. 6. RR 2; Limingan
talvikäräjät 9.2.1647, fol. 230; Yk. NTA.
1214 SKES V, 1411–1412.
1215 Limingan keräys. Pk. NTA; Limingan talvikäräjät 1.–2.4.1652, fol. 466.
1216 Yk., NTA.
1217 Räisänen 2003, 246.
1218 Yk., NTA.
1219 Räisänen 2003, 246.
1220 Yk., NTA; KKP.
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Jos edellä olevien nimien maastohavaintoja verrataan Limingan pitäjän Tyrnävään
sekä erityisesti Tyrnäväjokeen ja sen rantojen muotoon, Tyrnävänjoki on tyypillisesti jyrkkäreunainen, rotkossa kulkeva joki, jonka reunat ovat usein sortumaherkät. Tässä mielessä
Tyrnävänjoki poikkeaa varsinkin Temmesjoesta ja Ängesleväjoesta, koska viimeksimainitut ovat Limingan laakiolla syvyydeltään ja reunamuodoiltaan varsin maltilliset verrattuna
Tyrnävänjokeen.
Tyrnävä- ja Tyrnä-nimien merkityksen selvittämiseksi on esitetty useita merkityksiä sanoille, joihin nimet voivat perustua. Eri murteissa on ollut useita muotoja tyrneä, tyrniä, tyrnevä ja tyrnä, jolloin Varsinais-Suomessa tunnettu tyrnävän merkitys 'tukeva, vahva; sakea, paksu (juomasta tai keitosta), väkevä'.1221 Lisäksi Tyrnävä-nimien (Vars.-Suomi)
taustalla voi olla merkitys 'tukeva, tanakka, kankea, liian väkevä'1222. Tällöin on kuvattu
Tyrnävänjoen esimerkiksi tummaa tai sakeaa vedenlaatua.1223
Koillismaalla Tyrnä esiintyy myös appelatiivina 'syvänne, rotko' muun muassa Taivalkoskella, joka lienee kyseisen alueen Tyrnä-nimistön lähtökohta ja joka sopisi joenuomankin rotkomaiseen luonteeseen, kuten edellä on todettu. 1224 Tämä merkitys voi olla kuitenkin vasta Koillismaalla syntynyt.
Kolmantena mahdollisena merkityksenä sanalle tyrnä on, että alkuperäinen nimi on
ollut Törnävä, jolloin nimi perustuisi verbiin törnätä 'tulla, syöksyä tulvimalla, pulputua rajusti'. Tällöin Tyrnävänjokikin lienee tulvinut ajoittain voimakkaasti, joten se voitiin nimetä tulvimisenkin perusteella. Tämä selitys tukisi Varsinais-Suomesta, Länsi-Uudeltamaalta
ja Satakunnasta siirtynyttä nimeämistapaa, jolloin Tyrnävä olisi verbin partisiippimuoto.1225
Tyrnävä-nimien lähtökohdasta ei voida kuitenkaan täysin varmasti sanoa, mitä sana
tyrnä tarkoittaa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että sen alkuperä on lounaissuomalaisessa murteessa. Tämän todentaa myös tosiasiallinen Tyrnävä-niminen pelto Satakunnan Punkalaitumella. Luopioisten Tyrnäänkorpi kuitenkin antaa aiheen ajatella myös hämäläistä alkuperää, kuten monissa muissakin merkittävissä liminkalaisissa nimissä on ollut havaittavissa.

1221 Vahtola 1991, 95.
1222 SKES V, 1457–1458.
1223 Vahtola 1991, 95.
1224 Yk. NTA.
1225 Vahtola 1991, 95–96.
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Töpänpää Klaavula niitty Töpän pä.1226 Töppä- ja Töppärä-alkuiset nimet noudattelevat lopulta varsin suppeaa Kokemäenjoenlaaksoon (Harjavalta) ja sen sivujokien (Punkalaidun) tuntumaan keskittynyttä levikkiä ulottuen aina Urjalaan asti, poikkeuksena Limingan Töpänpää. Nimeämisessä on käytetty niittyä kuvaavaa sanaa töppä (Loun.-Häme,
Vars.-Suomi, Ala-Satak., ja Peräp.) 'lyhyt, tynkä, pätkä, matala, katkaistu, typistetty'. Toisessa merkityksessä töppä tarkoittaa 'heinätuppo'.1227 Töpänpää-niittyä on pidettävä lähinnä
varsinaissuomalais-satakuntalaisena nimenä, mutta enemmän kuitenkin satakuntalaisena.
Vareksen pesät Kestilän talon niitty Wareksenpesät 1667.1228 Vares-nimet ovat levikiltään jakaantuneet kahteen maantieteelliseen alueeseen. Pohjoinen levikki muodostuu
Keski-Pohjanmaalta Kemijokilaaksoon ulottuvalle seuduille ja t, eteläisempi Länsi-Hämeeseen, Satakuntaa ja Varsinais-Suomeen.1229 Tyypillisesti Limingassa on käytetty varislinnusta muotoa vares, joka on esiintynyt myös Vares-nimien paikannimissä. Linnunnimi vares (Corvus cornix) on tyypillinen Varsinais-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Perä- ja Länsipohjassa. Rinnakkainen varis-sanasto on tyypillisimmillään Hämeessä, Itä-Satakunnassa,
Etelä-Pohjanmaalla sekä itämurteissa.1230 Nimistölevikin perusteella Limingan Vareksen
pesät-nimeä on pidettävä erityisesti lounaissuomalaislähtöisinä, mutta länsihämäläinenkin
lähtökohta on mahdollinen.
Limingan alasatakuntalais-varsinaissuomalainen nimistö heijastelee vahvan samalta
suunnalta tulleen talonpoikaisasutuksen vaikutusta, mutta tämä luontonimistö ei ole niin
vahvaa kuin voisi sen ajatella olevan. Juuri tältä suunnalta tullut asutus täydensi jo aiempaa
nimistöä.

Lukumääräisesti

melkein

tasavahvana

havaittu

alasatakuntalais-

varsinaissuomalainen luontonimistö on nuorempaa kuin alkuperältään yläsatakuntalaishämäläinen. Tällöin varhaisemman nimistöllisen pohjan loi juuri ensin Hämeestä ja
myöhemmin Ylä-Satakunnasta tullut nimistö tai nimeämispiirteet.
Karjalaisen ja varsinaissuomalais-alasatakuntalaisen nimistön välillä ei voi tätä eroa
tehdä

nimistön

maantieteellisellä

sijoittumisella

Limingassa,

kuten

ylä-

satakuntalaishämäläisen nimistön kohdalla. Kaksi ensimmäistä esiintyvät Limingassa
varsin hajanaisesti ja pääasiassa pienempien paikkojen nimistönä joitakin poikkeuksia
lukuun ottamatta.
1226 Uud.
1227 SKES V, 1500–1501.
1228 Limingan talvikäräjät 30 – 31.1., 1.2.1667, fol. 100v./218.
1229 Yk. NTA. KKP.
1230 SKES V, 1654.
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Kuitenkin Limingan nimistössä on joitakin nimiä, jotka ovat merkittävien
luontokohteiden perusosissa olevia nimiä, joilla on ollut laajempi käyttö, kuten Ahde-,

343
Heini-, Kaara-, Kaarto- Kari-, Korkia-, Kullas-, Kurkku-, Lautua-, Letto-, Parras-,
Perkkaus-, Perkkiö-, Ryti- ja Siliä-nimet. Näistä useimpien nimien taustalla olevat sanat
esiintyvät vieläkin liminkalaisessa murteessa murresanoina1231. Muutoin Kokemäenjoen
eteläpuolinen nimistö näyttäytyy enemmänkin viljelyksien niminä, eivätkä ne välttämättä
edusta lukumääräisesti suurempaa tai muuten laajempaa käyttöä. Joissakin tapauksissa voi
olla vaikea tehdä eroa, kumpaan maakuntaan Ala-Satakuntaan vai Varsinais-Suomeen
jokin nimi painottuu, mutta selkeitäkin nimipainotuksia on, kuten Sato-nimistö.
Ala-Satakunnassa luovuttiin vähitellen kannattamattomasta eränkäynnistä keskiajan
lopulla, jolloin monet erämaat sijaitsivat jo yli sadan kilometrin päähän kantakylistä.
Samalla Ala-Satakunta siirtyi voimaperäisemmin peltoviljelyyn. Ylä-Satakunnassa sen
sijaan tämä eränkäynti jatkui kalastuksen rinnalla vielä 1500-luvulle asti.1232 Tämä näkyy
myös liminkalaisessa nimistössä. Siellä ei ole havaittavissa juurikaan sellaista nimistöä,
joka olisi yhteneväinen alasatakuntalaisen eränkäyntinimistön kanssa, vaan sieltä siirtyi
tapa nimetä peltoja ja niittyjä tai muita näiden lähellä olevia kohteita. Samalla se on myös
yhteneväinen alempana Liminganjoen varrella esiintyvän pääasiassa alasatakuntalaisen
talon- ja henkilönnimistön kanssa. Talot voitiin rakentaa maankohoamisen synnyttämälle
Liminganjoen jokivarsimaalle aikaisintaan 1400-luvun puolivälin jälkeen ja osin vasta
1500-luvulla, mutta Limingasta on havaittavissa myös varhaisempi ja ylempänä sijainnut
alasatakuntalainen

talonnimistö,

joka

voi

olla

peräisin

jo

alasatakuntalaisten

eränkäyntiajoilta.
Voimakasta alasatakuntalaista yhteneväisyyttä Limingan asutuksen kanssa todistaa
myös se seikka, että Ala-Satakunnassa härkää käytettiin vetoeläimenä enemmän kuin YläSatakunnassa, joka oli painottunut enemmän kaski- ja erätalouteen. Tästä poiketen
Varsinais-Suomessa

ja

Ala-Satakunnan

Ulvilassa

ei

nojauduttu

peltoviljelyssä

vetohärkiin.1233 Samanlaisesta ilmiöstä on myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla
havaittavissa pitäjien välisiä eroja, joissa Liminka erottautui härkäpitäjäksi. Limingassa
käytettiin vielä 1600-luvulla härkiä enemmän vetoeläimenä kuin hevosia, mutta ehkä
viimeistään 1600-luvun loppupuolelta lähtien tämä kehitys muuttui hevosten voitoksi.1234
Sinänsä Ala-Satakunta oli karjavarallisuudeltaan voimasta seutua Ylä-Satakuntaan
nähden. Karjavarallisuuden eroihin vaikuttivat myös Satakunnan eri osien niittyvarallisuus,
1231 Limingan murrehaastattelut. Suomen kieli. Oulun yliopisto.
1232Koskinen 2008, 94.
1233 Jokipii 1974, 158; Koskinen 2008, 89.
1234 Virrankoski 1973, passim.
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joka

oli

huomattavasti

suurempi

taloa

kohti

Ala-Satakunnassa. 1235

Karja-

ja

niittyvarallisuuteen vaikuttivat Ala- ja Ylä-Satakunnan välillä oli varmasti myös hyvin
erilaiset luonnonolosuhteet, jotka suosivat Ala-Satakunnan karjatalouden kehitystä.
Limingan niittylakeus ja sen maasto-olosuhteet muistuttivatkin myös Ala-Satakunnan
topografiaa, pienten jokilaaksojen seutua. Pohjanmaalla – ja samalla sis Limingassa – oli
enemmän karjaa kuin Ala-Satakunnassa, mutta Ala-Satakunta asutushistoriallisessa
mielessä ala-Satakunta oli Limingan voimakkaan karja- ja niittytalouden esikuva AlaSatakunnasta suuntautuneen lavean asutusvirran vuoksi.1236
Jotkin Limingassakin havaitut skandinaavisperäiset nimet (esimerkiksi Kari ja
Letto) ovat alkujaan lainautuneet alasatakuntalais-varsinaissuomalaiseen nimistöön ja
sanastoon, josta vaikutus on säteillyt myös Liminkaan. Näin ollen Limingassa ei ole
nimistössä suoraa skandinaavista vaikutusta, vaan se on lähinnä satakuntalaista alkuperää.
Tämän lisäksi on havaittavissa jonkin verran Satakunnan kautta tullutta epäsuoraa
germaanista tai alasaksalaista vaikutusta.
Alasatakuntalais-varsinaissuomalainen nimistö painottuu melko varmasti 1300luvun loppupuolelta 1500-luvulle syntyneeseen nimistöön, jonka vaikutus on ehkä
juurtunut myös nimeämistapaan, kun esimerkiksi vielä myöhemmät vesijättömaat saivat
uusina niittyalueina tai viljelyksinä nimensä. Keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa
syntynyt runsas talonnimistö on varsinkin Liminganjoen alajuoksulla yhteneväinen
alkuperältään eteenkin Ala-Satakuntaan painottuvan nimistön kanssa.

1235 Jokipii 1974, 159.
1236 Jokipii 1974, 163, 166, 192.
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4.6. Pohjalainen nimistö
Useimmissa tutkimuksissa on jätetty huomiotta pohjalainen nimistö, jolla on saattanut olla
omat erityispiirteet tai joka on saattanut mukautua jonkin toisen alueen nimistöstä. Pohjanmaaksi käsitetään Etelä-Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvat historiallinen maakunta, johon saattaa liittyä sen lähialueita Tornionjokilaaksossa ja Kainuussa sekä Suomenselällä rajautuen lähimaakuntiin.1237
Nimien mukautumisesta voidaan havaita se, että joillakin nimillä voi olla kantamuoto alkuperältään muualla, mutta nimen taustalla oleva appellatiivi on saattanut muuttua
varsin varhain omaperäiseksi. Varsin tyypillistä pohjalaisessa nimistössä on varsin tiukka
rajaisuus ja joko perus- tai määriteosan kuuluminen alkuperältään toiseen alkuperään.
Pohjalaisperäinen tai Pohjanmaalla muuttunut nimistö on hyvin harvalukuinen. Joihinkin muihin alkuperiin sijoitetut harvinaiset nimet voivat olla myös joissakin tapauksissa
tulkittavissa hyvin varhaiseksi pohjalaiseksi nimistöksi, mutta tulkinnan tekee ongelmalliseksi niiden ainutlaatuisuus ja vähälukuisuus. Joka tapauksessa nimistöllistä jalostumista
on tapahtunut, kun usein muuta alkuperää oleva suon määriteosa on liitetty ehkä pohjalaisimpaan perusosaan -neva.
Hahtikari peltoalue Liminganjoen Alapäässä. Kuulunut Puodinmäen tilaan, jossa
se oli tienoonsa korkeimpiin kuuluva kohta (ks. kari-nimet). 1238 Hahti-, Hahto- ja Haahti
-nimillä näyttäisi olevan sama yhtenäisyys levikiltään, sillä kaikki paikannimet esiintyvät
Suomessa lähinnä Kristiinankaupunki – Joensuu-linjan pohjoispuolella. Nimiä on sekä rannikolla että sisämaassa, ja useimmiten ne ovat yhteydessä vesistöihin, mutta näistä Hahtinimet ovat pohjalainen ilmentymä. Tyypillisesti merkitysosan perään liitetään perusosa
-kari, -saari, -ranta, -lampi, -mäki ja -letto.1239
Hahti-appellatiivia 'alus, laiva, vene' on pidetty Hahti-nimien lähtökohtana. Luontevin selitys on kuitenkin sen yhteys vesialueisiin ja erityisesti vesijättöön, kuten useimmat
perusosatkin sen ilmaisevat. Hahto-sanan merkitys 'pystyyn kuivanut puu' voidaan käsittää
tässä nimiryhmässä laajemmin, jossa veden vaivaama vesijättö tai maa aiheuttaa puiden
kuivumista maan märkyyden vuoksi.1240 Samaan ryhmään sopii myös Hahu 'veteläpohjainen hetteinen maa', jota esiintyy myös talonnimenä Ypäjällä ja Loimaalla kohoumanimenä
1237 Esimerkiksi Luukko 1954.
1238 Limingan keräys. Pk. NTA.
1239 Yk. NTA; KKP.
1240 Torvinen 1966, 67; SMS 2, 385, 466.
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Hahunkallio. Limingan Hahtikarin nimeämisessä on selkeä yhteys vesijättöön ja merenrannalla esiintyvään happaman ja vedenvaivaaman maan aiheuttamaan nuorten puiden
kuolemiseen ja kuivumiseen. Liminkalaisessa Hahtikari-nimessä on erityisesti kysymyksessä pohjalainen nimeämispiirre, joka on yhteneväinen monien Pohjanmaan pohjoisosan
pitäjien kanssa.
Kaivosoja Pilton talon pelto Caicosojan Wainio.1241 Vaikka Kaivos-nimet ovat melko yleisiä laajalti Suomessa, esintyy Kaivosoja-nimistö on ainoastaan Keski-Pohjanmaan
Perhonjokilaaksosta Lappiin ulottuvalla alueella. Nimeä on jonkin verran Kainuussa ja ItäLapissa, mutta keskittynein vyöhyke on rannikolla kulkeutuen Tornionjokilaaksoa ylöspäin.1242
Kaivosojan määriteosassa on appellatiivi kaivos 'kaivettu oja, vesiura, uoma'. Kainuun
pohjoisosissa, Peräpohjolassa ja Länsipohjassa kaivos-sanalla voidaan tarkoittaa myös
'paikkaa, josta porot kaivavat jäkälää'. 1243 Limingassa tuskin on tästä kysymys, vaan nimenomaan kaivetusta ojasta. Kaivosoja-nimi on luonteeltaan pohjalaista perua.
Pussikeino kangas Hirvinevan koillisreunassa. Pussikeinon rinnakkaisnimi on Pussikurru. Keino-nimiä pidetään Pohjois-Suomessa esiintyvinä, ja erityisesti niitä on Peräpohjolassa, Rovaniemen pohjoispuolella. Levikin tekee sikäli erikoiseksi Kemin ja Iin pitäjien sekä Kainuuseen jäävä tyhjiö, jossa Keino-nimistöä ei ole havaittu. Näiden tienoiden
eteläpuolella nimistöä on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikolta aina Karjalaan asti ulottuvalla vyöhykkeellä, juuri Pähkinäsaaren rauhanrajan pohjoispuolella, samansuuntaisesti
sekä yksittäisinä etelämpänä. Nimikeskittymä on myös Päijänteen pohjoispuolella; kyseiset
nimet selittyvät sukunimellä Keinonen, kuten useimmat Itä-Suomen Keino-nimet. Limingan Pussikeino-nimessä määriteosaksi on liitetty yleissuomalainen sana pussi 'pieni säkki,
pussi', ja pussin nimilevikki on Limingan pitäjän korkeudelta etelään. Lapissa sitä ei esiinny ollenkaan.1244

1241 Uud.
1242 Yk. NTA; KKP.
1243 SMS 5, 896; SSA1, 279.
1244 Limingan keräys. Pk. NTA; Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, pitäjänkartasto, Liminka, (2443 08+05 Ia.*-/--);
Yk. NTA; KKP.
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Sana keino 'polku, ansa- tai eräpolku' lienee laina saamenkielisestä gæidno 'tie', josta on eri Lapin osissa useita muotoja, kuten käino, keinō ja käinō.1245 Lainasanan käyttöä
Limingassa vahvistaa se, että Pussikeinossa on suomalaisperäinen määriteosa, joka on kuvannut pussinmuotoista, suurempaa ansarakennelmaa esimerkkinä peuran- tai hirvenpyynnissä, jossa eläin johdettiin keinon kautta pussiin, umpinaiseen ansaan. Ilmeisesti Limingan
Pussikeinossa on keski- ja pohjoispohjalaisen levikkinsä mukaan kysymys nimenomaan
pohjalaisesta nimeämispiirteestä, johon siirtyi jonkin verran aineksia myös saamelaisesta
pyyntielinkeinosta ja kielestä näiden kahden populaation kohdatessa välillä. Toki on mahdollista, että Pussikeino oli hyvin vanha pyyntipaikka, joka siirtyi saamelaisperäisiltä metsästäjiltä uusille pyytäjille. Kuitenkin on huomioitava, ettei lainautuminen tapahtunut erillään ja kauempana olevasta Lapista, koska välillä oli laaja Keino-nimetön vyöhyke.
Neva-nimet Limingassa usein soiden nimien perusosana on -neva, kuten Hirvineva, Jouttenoisenneva, Kilonneva, Kotineva, Talasneva. Runsaslukuinen Neva-nimistö sijaitsee hyvin rajatulla alueella Kokemäenjoen pohjoispuolelta Tampereelle ja tästä esiintymän etelärajasta Oulujoki-linjalle ulottuvalla vyövykkeellä, levikin ulottuessa koilliskulmassa Kainuun Oulujärven tienoille. Neva-alkuisten nimien levikki lähtee lännessä Pohjanmaan rannikolta päätyen varsin terävästi idässä kulkevaan Suomenselkään. Tämän keskittymän ulkopuolella ei ole kuin yksittäisiä Neva-nimiä.1246
Maastoappellatiivi neva 'aukea, tavallisesti puuton suo, suoperäinen maa, suoniitty' sanaa
on käytetty (SatP, HämP, Savo, Poh, Kai), joilla alueille myös Neva-nimistö on levittäytynyt. Erikoiseksi neva-sanan tekee karjalan neva 'vesi', jonka perusteella ei syntynyt juurikaan vastaavaa nimistöä Karjalaan tai sen lähialueille.1247
Vahvaa Pohjanmaan Neva-nimistöä voidaan pitää erityisesti rajautuneena pohjalaisena nimeämispiirteenä, joka on kehittynyt yhtenäisesti koko maakunnassa ja jolloin moni liminkalainen suokin on saanut nimensä.

1245 SKES I, 178; SMS 6, 662; SSA 2, 338.
1246 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
1247 SKES II, 375; SSA 215.
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Räme-nimet Limingan Kiiskilänkylän Pikku-Lautalla Voiräme, Mustosenkankaan
vieressä sijaitseva Niilonräme. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa on Perhojokilaaksosta aina
Oulujoki-linjalle tiivistä Räme-nimien keskittymää, mutta sen pohjoispuolella ja Kainuussa
Räme nimessä määrite- ja perusosana harvemmassa. Räme-nimien levikki ulottuu pitkälle
aina Lapin pohjoisimpiin osiin asti. Useimmat nimet ovat syntyneet vanhoista kantakylistä
ja suuntautuneet asutus- ja erätalouden seurauksena syvemmälle sisämaahan. Räme-nimiä
on selkeästi harvemmassa eteläisessä Suomessa, mutta nimet ovat enimmäkseen keskittyneet Ylä-Satakuntaan. Lähellä Räme-nimiä on eteläpohjalainen Rämäkkä-muoto, joka on
myös määrite- ja perusosana. Rämi-nimet ovat sen sijaan hiukan eteläisempiä ja painottuvat enemmänkin pohjoiseen Satakuntaan.1248
Räme-sana 'kitukaisvuista puuta kasvava suo', josta myös Räme-nimet ovat lähtöisin, on ollut useampaan murteeseen kuuluva sana. Edellä mainitut Rämäkkä ja Rämi ovat
niin ikään samaa kantaa ja merkitykseltään samaa tarkoittavia. Rämäkkö-nimet ovat sijoittuneet Veteli–Karstula -linjalta Kyrönjoen varteen. 1249 Kuitenkaan tämän sanan käyttö ei
ole vaikuttanut laajempaan Räme-nimien syntymiseen, vaan levikki on tiivis ja keskittynyt.
Erityisesti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle syntynyt levikki on pitkälti alueelle tyypillisten
ja suurilukuisten suometsien seurausta. Limingassa nimeä voidaan pitää pohjalaisena piirteenä, joka nojautuu varsin yleissuomalaiseen sanaan ja on sen yksi muunnos.
Takalo-nimet Rantakylän Sarvelan niitty Pyörteentakalo Pjertehen tacalo. Takalonimet ovat ominta keski- ja pohjoispohjalaista nimistöä, jota esiintyy Perhonjokilaakson
pohjoispuolelta aina Kuusamon tienoille asti, mutta myös lievästi Kainuussa ja Pohjois-Savossa.1250
Murresana takalo 'varsinaisten viljelysmaiden takana oleva metsämaa t. raivio' on
yhteneväinen myös nimilevikin kanssa, joten Limingan Takalo-nimistö on pohjoispohjalaista.1251 Vrt. Hämäläiset Takusta-nimet.
Ominaista pohjalaista nimistöä on varsin vähän, mutta siitä on eroteltavissa merkittäviä appellatiiveja ja niistä kehittyneitä luontonimiä. Varsinkin Neva- ja Räme-nimet ovat
runsaslukuisia ja yleisiä. Ne ovat Pohjanmaalle tyypillisen maastotyypin suon tai suometsän nimiä. Nämä appellatiivit ja nimipesyeet, jotka ovat Pohjanmaalla voivat olla hyvin
1248 Limingan keräys. Pk. NTA; Yk. NTA; KKP.
1249 SKES IV, 911–912; Hanhisalo, 1966, 28.
1250 Uud.; Yk. NTA.
1251 SKES IV, 1203.
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vanhoja, mutta myös eri asutusvaiheiden jälkeen syntyneitä, jolloin pohjalainen muunnos
voi olla varsin nuori.
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Erätaloudesta niittyjen suurpitäjäksi
Tuhansia vuosia sitten Liminka oli metsien, soiden ja vähäisten järvien harvaanasuttu seutu. Näkymä Limingasta oli toisenlainen kuin tänä päivänä. Maasto oli jonkin verran vaihteleva ja merenranta oli korkeiden kangasselänteiden tuntumassa kaukana nykyisestä merenrannasta. Maankohoamisen seurauksena Pohjanlahdenrannalle syntyi niittylakeus, joka oli
Suomen tasaisinta seutua. Varsinkin Lapinkankaan pohjois- ja itäpuolisilla alueilla sekä Liminganjoen suupuolella alava ranta vetäytyi nopeimmin. Tämä niittytasanko sekä lähellä
sijaitsevat metsä- ja suomaat loivat vertaansa vailla olevat mahdollisuudet yhdelle isoimmista yksittäisistä talonpoikaisasutuskeskittymistä Suomessa. Limingan talonpoikaisasutus
muodostui kaikkein suurimmaksi Pohjois-Pohjanmaalla.
Tässä tutkimuksessa on käytetty laajamittaisesti paikannimistöä Limingan asutuksen synnyn selvittämiseksi. Tutkimuksessa on käytetty henkilön- ja talonnimistöä sekä
luontonimiä. Limingassa korostuvat ensisijaisesti erilaiset viljelyyn ja karjatalouteen kosketuksissa olevat nimet, jotka kuuluvat nuorempaan nimistöön. Varsinkin niittynimistö on
runsaslukuista, mikä kertoo niittyjen tärkeydestä asutushistorian eri vaiheissa. Nimistöstä
voidaan havaita myös useita paikan sijaintia tai kokoa ilmentäviä nimiä, joilla monella on
eri alkuperä. Saamelaisnimistöstä on voitu nähdä, ettei se pidä sisällään varsinaista viljelyyn tai karjanhoitoon liittyvää nimistöä, vaan on tyypillistä pyyntikulttuuriajan nimistöä.
Sen sijaan hämäläisperäinen nimistö sisältää jo molempia elementtejä. Liminkalaisella paikannimistöllä voidaan saada luotettavin kuva alueen asutushistoriallisista päälinjoista.
Runsaslukuista nimistöä on koottu eri asiakirjoista, Kotimaistenkielten tutkimuskeskuksen
Nimiarkiston kokoelmista sekä muista lähteistä. Nimiä on verrattu vastaaviin paikannimiin
ja henkilönnimiin muualla Suomessa ja sen lähialueilla, joten myös Suomen asutushistorian kuva on täydentynyt. Limingan asutushistoria kertoo omalla tavallaan myös Suomen
historian päälinjoista keskiajalta 1600-luvulle.
Ensimmäiset liikkujat hyödynsivät Limingan seutuja keräilyllä, eränkäynnillä ja kalastuksella. Monen tuhannen vuoden takaa olevista varhaisimmista liikkujista ei voi tietää,
oliko heidän länsäolonsa eränkäyntiin ja keräilyn vuotuiskiertoon kuuluvaa liikkumista vai
pysyväisempää asumista vuoden ympäri. Ilmeisesti vanhimmat asutuskerrokset on nimistön perusteella löydettävissä saamelaisuudesta, mutta tätäkin ennen alueelle on saattanut
olla sellaisia ihmisryhmiä, joiden alkuperästä tai myöhemmistä vaiheista ei ole tarkempaa
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tietoa. Liminka kuitenkin liittyy varmasti ainakin myöhempänä aikana vähäisen saamelaisperäisen nimistönsä perusteella varhaiseen Pohjois-Pohjanmaan asutushistorialliseen kehitykseen. Milloin tämä saamelaisperäinen asutus ja liikehtiminen alkoi, ei pystytä ratkaisemaan tarkemmin.
Saamelaisuus jätti jälkensä esimerkiksi suurempien vesistöjen, Temmesjoen ja Iso
Nuoluajärven sekä laajan niittyalueen Luonungin nimiin. Saamelaiset harjoittivat pyyntitaloutta, ja nämä isommat vesistöt toimivat myös maisemaa hahmottavina merkkeinä. Limingan saamelaisasutuksen vahvuutta ei voida tarkasti määrittää, eikä sen syntyajankohtaakaan, mutta mahdollisesti saamelaiset vaikuttivat Limingassa pitkän ajan jo ennen keskiaikaa. Saamelaiset lienevät liikkuneet erityisesti korkeammilla kangasselänteillä aina syvälle
sisämaahan asti, kuten Nuolua-nimistöstä voidaan päätellä. Erityisesti Heinijärven seutu
monine järvineen ja Lapinkankaan takana oleva isohko Liminganjärvi tarjosivat mahdollisuuden harjoittaa sisävesikalastusta. Virkkulasta Rantakylän kautta aina Temmesjoelle yltävä merenrantakaistale, joka rajoittui paikoin korkeisiinkin kangasselänteisiin antoi mahdollisuuden hyödyntää kalaisaa ja hyljerikasta merenlahtea. Syntyvä Limingan niittytasanko ollut ei vielä kovinkaan suuri saamelaisten aikaan, mutta sen merkitys kasvoi jatkuvasti
mitä pitemmälle keskiajan loppua lähestyttiin.
Saamelaisperäisen nimistön säilyminen merkitsi sitä, että saamelaiset olivat kanssakäymisessä muiden seudulla liikkuvien tai sinne asumaan tulleiden kanssa. Nimien vanhaa
ikää todentaa myös se, että niiden lähtökohtana olevien sanojen etymologia on hämärtynyt.
Toinen seikka, joka korostaa seudun saamelaisten omaleimaisuutta on Limingassa esiintulevien nimien harvinaisuus muualla Suomessa, kuten Temmes ja Nuolua osoittavat. Nämä
aikaisemmin tutkimuksellisesti hankalien nimien alkuperä on voitu ratkaista tässä tutkimuksessa. Nimet kuvaavat luontaisesti sitä maisemaa ja maaston ja vesistöjen käyttötapaa,
johon saamelaisten alueen hyödyntäminen on kohdistunut. Vähäisen saamelaisnimistön lisäksi on ehkä ollut muutakin saamelaisperäistä nimistöä, mutta se on todennäköisesti jäänyt siirtymättä myöhempiin aikoihin, koska muista alkuperistä lähtöisin olevat asuttajat
ovat antaneet näiden paikannimien tilalle uusia nimiä oman kielensä mukaisesti. Tällaisen
kadonneen saamelaisnimistön olemassaoloa ei voida kuitenkaan millään tavalla todistaa tai
rekonstruoida. Jotkin nimet Limingassakin voivat olla saamelaisperäisiä, mutta ne on tulkittu alkuperältään toisenlaisiksi. Kaikkien nimien kohdalla ei voida yksiselitteisesti todeta,
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että onko nimi muuttunut vai lainautunut. Kanssakäyminen oli aina altis tilanne myös nimien risteämiseen kulttuurista toiseen.
Limingassa saamelainen väestömäärä ei liene ollut kovin suuri ja se katosi väistämättä laajemman talonpoikaisasutuksen seurauksena. Saamelaiset hävisivät Limingan kantakylistä viimeistään keskiajalla. Tätä saamelaisen väestön loppumista voidaan selittää
usealla eri tavalla. Uskottavin lienee se, että saamelaisten lukumäärä Limingassa hiipui ja
lopullisesti he hävisivät ehkä viimeistään 1400-luvulla, kun pitäjään kohdistui useita idästä
tulleita hyökkäyksiä. Näissä laajoissa väestötuhoissa suuri määrä Pohjanmaan pohjoisosan
asukkaista kuoli väkivaltaisuuksissa, kun Novgorod ja myöhempi Moskovan ruhtinaskunta
halusivat lisätä vaikutusvaltaansa Pohjanrannalla. Myöhemmältä ajalta ei ole etäämpää pitäjästä merkkejä asiakirjoissa siitä, että saamelaiset olisivat siirtyneet kauemmas Limingan
kantakylistä. Osa saamelaisista saattoi myös sulautua avioliittojen seurauksena paikallisväestöön, mutta henkilönnimistössä eikä talonnimistössä ole mitään viittauksia saamelaisperäiseen nimistöön ellei oteta huomioon Rantakylän Sarvi-nimen vähäistä mahdollisuutta
kuulua taustaltaan saamelaisperäiseen henkilönnimistöön.
Hämeen laajeneminen aina Kemi- ja Tornionjokilaaksoihin asti vuoden 1000 molemmin puolin vaikutti myös Limingan asutukseen ja sen syntyyn. Aiemmin ajateltiin, että
hämäläisten läsnäolo olisi Limingan Pohjanrannan seuduilla ollut vähäistä. Nyt nimistöhistoriallisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suurin osa vanhimmasta luontonimistöstä on hämäläistä alkuperää ja siihen on sekoittunut hieman myöhempää hämäläisyyteen kuuluvaa yläsatakuntalaista ainesta. Hämäläisessä nimistössä on otettava kuitenkin
huomioon se, että sen kohdalla voi olla Hämeen sisällä voimakkaitakin levikillisiä erityispiirteitä. Hämeessä yhtenä vedenjakajana oli Päijänne, jonka itäpuolelle jäi omia nimistöllisiä saarekkeita ja joillakin nimillä levikki pitäytyi juuri Päijänteen ympärillä. Lännempänä Hämeen vaikutus ylsi nimistöllisenä levikkikiilana aina Pohjanlahdenrantaan Kokemäenjoen pohjoispuolella, joten hämäläisyyden vaikutus on sinänsä hyvin laaja asutushistoriallinen käsite, jonka rajat eivät ole yksiselitteiset ja tarkkarajaiset.
Yksi hämäläinen nimistö ja asutushistoriallinen keskittymä oli Kanta-Hämeessä ja
Ylä-Satakunnassa, joilla oli varsin väljä yhteys myös alasatakuntalaiseen tai varsinaissuomalaiseen asutukseen. Osa hämäläisestä nimistöstä levittäytyi myös Savoon ja nykyiseen
Keski-Suomeen sekä näitä ympäröiviin maakuntiin. Tämän lisäksi hämäläinen vaikutus
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ylettyi osin Länsi-Karjalaan ja Kannakselle, samoin kuin Tornionjoki ja Kemijoki-laaksoon. Hämeen vaikutus oli hyvin laaja, joten myös sen nimistöhistoriallinen jälki on tämänmukainen, mutta tämä historiallinen ajanjakso on joka tapauksessa erotettavissa muista
asutuksen alkuperistä. Hämeen vaikutus näkyy monissa nimissä peilikuvana esimerkiksi
rannikon nimistöön verrattuna; hämäläisyydestä on poimittavissa useita tunnistettavia nimistöllisiä piirteitä, kuten Korkea-nimistö, jonka rannikon vastine on Korkia-nimet.
Merkittävin hämäläinen nimi Limingassa on itse Liminka-nimi, josta aiemmin ei
ole esitetty varsinaista levikkiä ja sen alkuperää on pidetty karjalais- tai saamelaislähtöisenä. Tutkimushistoria on antanut nimelle monia lähtökohtia. Liminka-nimen tutkimisessa ja
levikin selvittämisessä on ollut erityisen merkittävä sija Maanmittauslaitoksen maastotiedoilla. Ne koostuvat digitaalisista kartoista ja ilmakuvista, joita on voitu verrata Nimiarkiston kokoelmatietoihin. Myös Kansalaisen karttapaikan nimihaku on ollut ensiarvoisen hyödyllinen työväline arvioitaessa potentiaalisia nimiä. Jokaista nimeä on voitu erikseen katsoa sen maastollisessa kontekstissa, millä keinoin on voitu saada nimen ympärillä olevista
seuduista tarkempi kuva ja ymmärtää tämän avulla itse nimen syntyä ja siihen liittyvän sanan merkitystä. Näitä tutkimusmahdollisuuksia on voitu hyödyntää myös muiden nimien
kohdalla kuin pelkästään Liminka-nimissä. Nimi näyttäytyy eri tavalla kartalla ja ilmakuvissa kuin jos sitä tulkitaan pelkästään nimiarkiston nimilipukkeen antamien tietojen pohjalta.
Uusien tutkimusresurssien avulla on voitu havaita että nimistölevikki osoittaa Liminka-nimen olevan hämäläinen, koska sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta on löydettävissä varsin vankka Liminka-nimistö. Nimen levikki seuraa juuri hämäläisen vaikutuksen
ydinalueita ja niitä seutuja joissa hämäläiset ovat liikkuneet aina Pohjois-Norjaa ja Ruotsin
pohjoisosaa myöten. Eri puolilta Suomea on noussut esiin sellaisia Liminka-nimiä, joista
on ollut vähän tietoa tutkimuskirjallisuudessa. Tutkimuksissa ei ole niin ikään paneuduttu
erilaisten Liminka-nimien sijaintiin eikä Liminka-nimistöstä ole esitetty kattavaa vertailunimistöä. Usein on ajateltu, että Suomen Liminka-nimet ovat olleet seurausta Limingan kuuluisista niityistä. Tästä nimistöstä on voitu kuitenkin poistaa tarkempien maastotietojen ja
tutkimuksien perusteella myöhäissyntyinen ja osittain pejoratiivinen Liminka-nimistö, jolla
on viitattu Limingan laajoihin niittyihin. Myöhäissyntyinen Liminka-nimistö on peilautunut laajojen ja tunnettujen Limingan niittyjen mukaan, eivätkä nimet ole syntyneet riippumattomina Limingan pitäjän nimistöstä, mutta jäljelle jäi varsin suuri joukko vanhoja Li-

357
minka-nimiä, jotka olivat tutkimuksellisesti mielenkiintoisia ja avasivat Liminka-nimen nimistöhistoriallisen näkökulman uudestaan. Nimistöhistoriallisessa tutkimuksessa onkin
ymmärrettävä, ettei nimistöä tule tutkia irrallisena paikan kontekstista. Tutkimuksessa kannattaa käyttää moderneja tapoja ja sovellutuksia ymmärtää nimistöä, koska käytössä on
hyödyllisiä digitaalisia tietokantoja ja maastoaineistoja. Näillä pystytään etsimään ja rajaamaan potentiaaliset nimityypit tutkimusta varten.
Vaikka tutkimuksessa on käytetty uusimpia mahdollisuuksia jää Liminka-nimen
taustalla olevan sanan merkitys jää vielä hiukan epäselväksi, koska monien vaihtoehtojen
väliltä ei voida suoraan valita täsmällistä ja lopullista merkitystä. Toisaalta on voitu nähdä
jokaisen nimen ympärillä oleva nimistö sekä se, millaiseen maastoon Liminka-nimi sijoittuu. Nimeen sisältyvä sana on ehkä kuvannut jonkinlaista luonnossa tapahtuvaa muutosvaihetta, joka voisi olla vertailunimistön perusteella kohoumiin liittyvä merkitys. Limingassa
sen sisältämä sana ja myöhemmin nimi lienee ilmentänyt maankohoamisen seurauksena
syntynyttä rantavaihetta. Tähän on saattanut liittyä erilaista kasvavaa puustoa tai heinää,
jotka ovat voineet olla nimeämisen perusteena. Laajalevikkinen Liminka-nimi osoittaa, ettei kyse ole harvinaisesta nimestä, vaan sen levikki Suomessa ulottuu melkein joka puolelle Suomea lukuun ottamatta lounaisinta Suomea. Tämän perusteella Liminka-nimen voi todeta olevan merkittävä suomalainen nimi jo pelkästään sen perusteella, että siitä tuli suurpitäjän nimi monien luontonimien rinnalla.
Huomattavat liminkalaiset virtaavat vesistöt, Liminganjoki ja Ängeslevänjoki ovat
hämäläistä, Tyrnävänjoki lounaissuomalaista ja Temmesjoki saamelaista alkuperää. Nimet
ovat syntyneet kuvaamaan jokien piirteitä lukuun ottamatta Liminganjokea, jonka nimi lienee syntynyt laajemmasta seutua kuvaavasta näkökulmasta. Vesistöt olivat tärkeitä nimeämisessä varsinkin erä- ja pyyntitalouden aikaan tärkeitä. Pyyntielinkeinot nojautuivat kalastukseen, joten oli luontevaa antaa näille nimi ensimmäisten joukossa. Ne olivat myös
maastonkohtia, joiden mukaan hahmotettiin Limingan seutuja, mutta ennen kaikkea vesistöt olivat kulkuväyliä.
Useat merkittävät vesistöt ja maastokohteet Limingassa voidaan havaita myös hämäläisperäisiksi. Joennimistä Ängeslevänjoki sekä useat laajat maastokohteet, kuten suot
Hirvineva ja Jouttenoisenneva tai laaja kangasselänne Hartaanselkä ovat nimittäin hämäläistä alkuperää. Etenkin on huomattava, että Limingan suurin niitty Isoniitty edustaa hä-
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mäläisyyttä. Limingan suurimpien paikkojen nimistö vahvistaa hämäläisen vaikutuksen
paljon vahvemmaksi kuin se on aikaisemmin tiedetty. Hämäläinen nimistön ei kuitenkaan
sijoitu aivan Limingan kylän lähituntumaan, vaan sitä esiintyy enimmäkseen kauempana ja
korkeammilla paikoilla kylään nähden. Hämäläisperäistä nimistöä on jonkin verran lähellä
nykyistä kirkonkylää, mikä kielii hämäläisten kokonaisvaltaisesta alueen hyödyntämisestä.
Tämä merkitsee, että Liminka liittyi jo varhain osaksi Pohjanlahdenseutujen hämäläistä
eränkäyntiä, eikä ollut mitenkään hämäläisyydestä väliin jäävä seutu Tornion- ja Kemijokilaaksojen ja Hämeen välissä. Hämeen intressit luontaisesti liittyivät eränkäyntiin ja pyyntitalouteen, johon hämäläisillä oli hyvät mahdollisuudet Oulujärven ja Pohjanlahden välimaastossa. Limingassa tämä hämäläisvaikutus ylsi nimistön perusteella melkein merelle
asti eikä jäänyt pelkästään sisämaan eränkäynniksi.
Hämeestä suuntautunut eränkäynti muuttui vähitellen talonpoikaisasutukseksi.
Etenkin Liminganjoen yläosassa, Rantakylässä ja Virkkulassa on vanhaan henkilönnimistöön perustuvia talonnimiä, jotka viittaavat yläsatakuntalais-hämäläiseen alkuperään. Tämä
korostuu parhaimmillaan Rantakylässä, jossa sen rantatyöräältä kohti Rantakylän kankaan
alaosaan muodostui otollinen paikka perustaa taloja. Rantakylä näyttäytyi komeana niemekkeenä kohti merta, johon syntyivät vanhat kantatalo Jurvala ja Toppila. Ehkä hiukan
myöhäisempää asutusta edustivat esimerkiksi rantatöyräälle rakennetut Pleisula, Jutila,
Jurppa ja Sarvela. Näiden talojen rivistö jatkui pitkin Rantakylänkankaan alalaitaa kohti
Limingan kylää saavuttaen vanhan Nahkalan talon, joka sijaitsi jo lähellä Liminganjoen
keskiaikaista suupuolta. Rantakylän talojen keskelle jäi ehkä Limingan vanhin käytössä
oleva viljelyalue, joka on korkeusasemaltaan huomattavan ylhäällä merestäkin.
Virkkulan kanta-asutus syntyi lännempänä olevalle nimelle tai kohoumalle likelle
Virkkulanojaa. Kylän keskeisin ja vaurain suku oli Virkkusen suku, jolla oli jo 1500-luvun
puolivälissä monta taloa hallinnassaan. Tämä merkinnee kylän varhaista perustamisikää,
koska taloja oli jaettu jo keskiajalla eikä talonisäntien etunimissä ja patronyymeissä esiinny
talojen välillä samannimisyyttä. Virkkusten ympärille syntyi muutamia taloja, joilla voi
olla asutushistoriallinen alkuperä Virkkusen suvussa, mutta ei välttämättä.
Liminganjoen yläosan asutus oli yhteydessä yläsatakuntalais-hämäläisille seuduille.
Vanhimmat kantatalot kylässä sijoittuivat joen yläosaan, mutta joitakin oli alempanakin.
Esimerkiksi joen yläosassa sijaitsevat Kotia, Kokko, Klaavula sekä hieman alempana Ar-
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vola ja Härmälä olivat vauraita taloja ja maasarkansa leveitä. Tämä heijastaa näiden talojen
keskeistä asemaa jo keskiajalla, mutta myös niiden varhaista ikää ja yläsatakuntalais-hämäläisille seuduille viittaavaa alkuperää. Myöhäissyntyistä taloa ei enää voitu perustaa kovin
leveälle jokeen rajoittuvalle maakaistaleelle, koska joenvarsi oli varsin täyteen asutettu jo
varhain. Limingan kylän kohdalla nimistö viittaisi siihen, että joen yläpuolinen asutuksen
osa oli vanhempaa kuin aikaisemmin on tiedetty. On myös mahdollista, etteivät talot sijainneet alun pitäen joenvarressa, vaan hiukan ylempänä Rantakylän ja Lapinkankaan välisellä
kangasselänteellä, Liminganjoen silloisella jokisuulla. Tämä olisi ollut myös oiva ja suojaisa paikka vielä voimakkaasti eräelinkeinoja harjoittaville asuttajille. Myöhemmin maankohoamisen myötä ja niittyjen merkityksen kohotessa asutus saattoi siirtyä alemmas jokivartta parhaimmille paikoille ennen kuin myöhäisemmät asutusvirtojen ehtivät vallata asuinpaikkoja.
Yläsatakuntalais-hämäläinen alkuperä on sikäli monien talojen kohdalla perusteltua, koska juuri näiltä Hämeen kantaseuduilta tapahtui jo varhain liikehdintää kohti pohjoisia eräalueita. Hämeestä tulivat myös ensimmäiset talonpoikaiseen karjanhoitoon sekä viljelyyn viittaavat merkit, koska vanhimman talonpoikaisasutuksen yhteydestä on löydettävissä jonkin verran hämäläisperäistä viljelynimistöä. Vaikka Limingan merkittävimmät
suot, kankaat ja monet muut huomattavat maastokohteet ovat enimmäkseen hämäläistä
alkuperää, näiden rinnalla esiintyvä pienempien kohteiden nimistön on useimmiten varsinaissuomalais-satakuntalaisen tai itäisen nimikulttuurin tulosta. Nimistöstä voidaankin havaita selkeä elinkeinoihin liittyvä muutosprosessi, jossa eräelinkeinohin kuuluva nimistö
kuvasi niitä paikkoja, joissa pyynti ja kulkeminen tapahtui enimmäkseen Hämeen vaikutuksen aikana.
Hämäläis-yläsatakuntalaista vaikutusta ovat yleisesti tunnetut viljelyyn liittyvä nimet kuten Aro-, Halme- Holma-, Honki-, Huha-, Huhti-, Isoniitty-, Törmä-, Umpiaita-nimet sekä sijaintia kuvaavat Alusta- ja Takusta-nimet. Huomiota on kiinnitettävä varsinkin
hämäläisperäiseen kaskiviljelyä koskevaan nimistöön, kuten Halme-, Huha- ja Huhti-nimiin, jotka esiintyvät niminä syvällä Limingan takamailla. Nämä luultavasti kertovat varhaisimmasta viljelykulttuurista Limingassa jo pelkästään sijaintinsa perusteella. Lisäksi on
kiinnitettävä huomiota yläsatakuntalais-hämäläisessä nimistössä nimiin Honki- ja Huhti-,
jotka edustavat laajalevikkistä, mutta hämäläistä alkuperää; niissä yleissuomalaisina sanoina tunnettujen honka ja huhti loppu-a on korvautunut i-johtimella. Tämä piirre näyttää sel-
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keästi, kuinka kaksijakoinen Suomen alue saattoi olla joissakin nimissä. Niiden avulla voidaan nähdä esimerkiksi hämäläisperäisen eränkäynnin ja asutuksen keskeisin vaikutus.
Laajin niitynnimi, Isoniitty viittaa sellaisenaan suoraan hämäläiseen nimistöön toisin kuin satakuntalais-varsinaissuomalainen Isoniittu. Näillä molemmilla nimillä on selkeä
levikki ja tämän perusteella juuri laajamittaiset ja tärkeät maastokohteet on nimetty hämäläis-yläsatakuntalaisista lähtökohdista.
Nämä piirteet eivät olisi siirtyneet, ellei kysymyksessä olisi ollut vanha asutuselementti, koska myöhempi asutus toi mukanaan näistä poikkeavamman nimistön ja nimeämispiirteen. Limingan kylässä Liminganjoen varrella tämän asutuksen alapuolelle syntyi
myöhemmin lähinnä varsinaissuomalais-alasatakuntalainen asutus, jota on pidettävä sijaintinsa vuoksi nuorempana asutushistoriallisena ilmiönä. Se jatkoi asutushistoriallista kehitystä yläsatakuntalais-hämäläisen syvimmän vaikutuksen jälkeen.
Hämäläisen ja varsinaissuomalais-alasatakuntalaisen nimistön alkuperän lomaan sijoittuu varsin pitkällä aikavälillä syntynyt länsisuomalainen nimistö. Aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole juurikaan perehdytty tähän runsaslukuiseen ja laajalevikkiseen nimistöön.
Länsisuomalaiseen nimistöön sisältyy esimerkiksi sellaisia appellatiiveja, joita on pidetty
yleissuomalaisina. Useimmilla nimillä ja niihin sisältyvillä appellatiiveilla on vahva sija
Limingassa.
Länsisuomalaisiin nimiin kuuluu sellaisia karjahoitoon ja viljelyyn liittyviä perusosia ja joissakin tapauksissa määriteosia, kuten Haka-, Halme-, Huhta-, Keto-, Lepistösekä Vainio-nimet ja maa-alueiden suhdetta toisiin tai kokoon liittyvät nimet, Ala-, Pikku-,
Ranta-, Vähä-, Yli- Äijä- ja Ämmä-nimet, joita on pidetty yleissuomalaisina. Nimistöntutkimuksen tutkimushistoriaa tarkasteltaessa näihin nimiin ja niiden levikkiin on otettu kantaan
varsin vähän. Limingassa nämä nimet tulevat esille ihmisten arkikielessä ja nimistössä.
Monien tällaisten nimien kohdalla on osoitettavissa, että nimistö tai nimeämispiirre on siirtynyt tietyiltä länsisuomalaisilta seuduilta eivätkä ne edusta varhaisimmissa nimistössä
yleissuomalaista piirrettä, kuten useimmiten on ajateltu.
Näistä on syntynyt yhtenäinen rannikkomaakuntiin keskittynyt nimistö. Tämä länsisuomalaisen nimiaineksen levikki rajautuu maantieteelliseltä alkuperältään enimmäkseen
Hämeeseen, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja Pohjanmaalle. Lisäksi tällä nimistöllä on
vaikutusta aina Karjalan Kannakselle asti sekä Tornionjokilaaksoon. Nimistöllinen lähtö-
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kohta on joillakin länsisuomalaisperäisillä nimillä melko varmasti Hämeen ydinalueilla,
joista se on varhain levinnyt Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan ja mahdollisesti sieltä
ylemmäs Pohjanmaalle. Toisena vaihtoehtona on, että näiden nimien leviäminen lähti liikkeelle Hämeestä, mutta ainakin osa nimistä sai suoraan vaikutteensa yläsatakuntalais-hämäläisiltä seuduilta Liminkaan ja muualle Pohjanmaalle. Kolmas selitys lienee se, että osa
länsisuomalaisperäisistä nimistä on lainasanoja ruotsista (esimerkiksi Haka) tai muista kielistä (esimerkiksi Vainio) ja leviäminen alkoi Lounais-Suomesta leviten Hämeeseen ja
Pohjanmaalle luontaisten yhteyksien välityksellä.
Monen länsisuomalaisen, mutta jonkin verran muitakin alkuperiä (Häme, Satakunta) edustavien nimien levikki työntyy etelästä päättyen Limingan pitäjän pohjoisrajoille
Oulujoki-linjaan. Tämä merkinnee sitä, että Oulujoen pohjoispuoli oli vahvemmin karjalaisen kulttuuripiirin vaikutuksen alaisena eikä karjalaisuus yltänyt yhtä voimakkaana Liminkaan. Samanlaisia levikkiaukkoja on joissakin länsisuomalaisissa nimissä, joissa levikki
saattaa katketa muodostaen nimistölevikissä tyhjiön tai vähäisemmän levikin Kokemäenjoen pohjoispuolella, mutta myös Etelä-Pohjanmaalla. Myös Kokemäenjoen pohjoispuolella ja Etelä-Pohjanmaalla on useinkin havaittavissa melko voimakas nimistöllinen kiila yläsatakuntalais-hämäläisiltä seuduilta. Etelä-Pohjanmaa saattaa myös poiketa nimistöllisesti
siten, ettei sen kohdalla ole joidenkin nimien osalta ollenkaan levikkiä, vaan se jää Satakunnan ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan väliin levikittä. Tämä merkinnee, että jotkin eteläpohjalaiset nimistöelementit olivat omintakeisia eivätkä näy länsisuomalaisessa nimistössä.
Liminka sijaitsi Oulujoki-linjan eteläpuolella, mutta tämän Pohjanmaan merkittävimpiin kuuluvan virtaveden pohjoispuolella on havaittavissa voimakas karjalaisperäinen
asutus, jonka vaikutukset ylsivät Liminkaankin. Karjalaisperäisiä asukkaita tuli myös suoraan Liminkaan. Syynä karjalaisten läsnäoloon Pohjanrannalla oli varsinkin Pähkinäsaaren
rauha vuonna 1323, jolla Liminkakin asetettiin kuulumaan Novgorodin etupiiriin. Tämä
varmasti sai karjalaisia siirtymään yhä etelämmäs Pohjanmaalla. Muutamat talonnimet voivat viitata karjalaisiin yhteyksiin, kuten Prokko ja Riiko. Näitä nimiä ei kuitenkaan voi
yksiselitteisesti tulkita karjalaisiksi, koska niillä on myös lännen nimistössä sijansa. Kuitenkin karjalainen henkilön- ja talonnimistö jää Limingassa hyvin ohueksi, mutta liminkalaiseen puheenparteen on jäänyt paikkakunnalla yleiseksi jäänyt nimi Kursu, jolla on kuvattu muutamien talojen vierissä kulkevia luonnonojia.
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Karjalalaisia nimiä ei aina pystytä täysin erottamaan savolaisesta nimistöstä, mutta tyypillisiä idästä tulleita nimiä tai itäisen nimeämispiirteen alaisuudessa ovat nimet Alimmainen-,
Ylimmäinen, Kuve-, Laholainen-, Lieju-, Lika-, Portti-, Sääski-, ja Tuomikka-nimet eivät
ole mitenkään merkittävien paikkojen nimiä vaan paremminkin pienempien kohteiden nimistöä. Alimmainen- ja Ylimmäinen-nimistö kuvaa, kuinka eri kerrostumat saattoivat näyttäytyä paikan asemaa ilmentävässä nimistössä. Limingassa ei enää sanota kesän siivekkäitä
hyttysiksi vaan sääskiksi, jolloin Sääski-nimistö ilmentää tätä murresanaa. Itäistä johdosta
edustavat myös johdokseen -kko-päättyvät nimet, kuten Tuomikka.
Itäinen nimistö, karjalainen ja savolainen, todentavat Limingan kuuluneen kahden
kulttuurin, lännen ja idän rajamaastoon. Karjalainen vaikutus ei ollut Limingassa kovin
mittava. Karjalainen nimistöaines alkoi syntyä ehkä ennen 1300-lukua, kun Novgorodin
paine vahvistui Pohjanlahden seuduilla. Itäinen vaikutus ei lakannut 1300- ja 1400-luvuilla, vaikka Ruotsi sai alueesta lujemman otteen, vaan karjalaisten läsnäolo jatkui esimerkiksi kauppayhteyksien seurauksena.
1500-luvulle tultaessa ja jatkuen aina 1600-luvulle saakka karjalaisten tilalle tulivat
savolaiset uudisasukkaat. Heidän laajamittainen vyörynsä Pohjanmaan jokilaaksoihin kosketti myös Liminkaa, johon ensimmäiset savolaiset tulivat jo 1500-luvun puolivälissä. Savolaisperäisen asutuksen synty kuului myöhemmin Limingassa entistä asutusta täydentävään asutuspiirteeseen, joka oli yhteydessä Ängeslevän, Tyrnävän ja Temmeksen asutuksen syntyyn. Kovin vahvaa sijaa savolaisasutus ei Limingasta saanut, mutta jätti kuitenkin
vähäisen jäljen.
Limingan asutushistoriasta voidaan todeta, että se noudattelee monia pääpiirteitä,
jota aiempi historian tutkimus on korostanut, mutta useita näistä piirteistä on voitu vahvistaa entisestään tai muutamien muiden asutushistoriallisten painopisteiden korostusta lieventää. Aiemmin vähäisemmäksi jäänyt tietämys hämäläistä alkuperää olevan luontonimistön korostumisesta Limingassa on yksi keskeisimmistä tutkimustuloksista. Vastaavasti
luontonimistössä ei ole nähtävissä niin vahvasti korostunutta piirrettä saamelaista, karjalaista tai varsinaissuomalais-alasatakuntalaista piirrettä kuin voisi olettaa. Tämä osoittaa
sen, että ihmisten liikkuminen ja asuminen jo 1000-luvun alkupuolella ja ennen varsinaissuomalais-alasatakuntalaista asutusta oli vilkkaampaa kuin on tiedetty.
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Talojen nimistössä ja henkilönnimistössä on kuitenkin havaittavissa, että se noudattelee suurimmalta osaltaan varsinaissuomalais-alasatakuntalaista alkuperää, josta osa on
voitu uudella hypokorismiin (esimerkiksi Simo-nimen hypokorismi Simu) kohdistuvalla levikkimenetelmällä todeta monin osin juuri lounaissuomalaislähtöiseksi. Nuorempi Liminnkaan syntynyt talonnimistö täydensi jo aiemmin syntynyttä vanhempaa ja Liminganjoen
varressa ylemmäksi sijoittunutta asutusta. Ala-Satakunnasta lähtenyt asutus syntyi ehkä
painokkaimmin 1400-luvulla, koska Limingan alava jokivarsi keskivaiheilta Alapäähän
päin tuli mahdolliseksi asuttaa 1400- ja 1500-luvuilla. Toisaalta Limingan laakeus hidasti
asutustoimintaa, koska maiden alavaluonteisuus ei mahdollistanut välttämättä ranta-alueiden ottamista asuinkäyttöön. Tämä näkyi muun muassa siinä, että vasta 1500-luvun loppupuolella kirkon kohdalle Alapäähän voitiin rakentaa viimeiset talot. Nämä talot syntyivät
Limingan kylän sisäisestä asutuksellisesta liikkeestä, jolloin vanhojen kantatalojen Arvolan
ja Härmän talot esimerkiksi jakaantuivat tai perustivat uudistiloja omia vanhoja kantataloja
alempana oleville maakaistaleille. Voidaankin sanoa, että Limingan asutus oli tavoittanut
1500-luvun alkuun mennessä Bisin talon tienoot, mutta sen jälkeen siitä merelle päin syntyi maankohoamisen antamien edellytysten perusteella vielä monta uutta taloa aina 1600luvulle asti. Tämä merkitsi myös sitä, ettei asutuksellisesti tiiviin Liminganjoen varrelle
voitu enää perustaa uudistiloja, koska joenvarressa ei ollut yhtään vapaata tonttia vaan
kaikki kelvolliset rakennuspaikat oli vallattu. Uuden syntyvän asutuksen piti etsiä paikkoja
kylän laidoilta ja etäämpää Ketunmaasta ja Heinijärveltä. Nämä kylän reunoille muodostuneet kylänosat liittyivät enimmäkseen 1500-luvun lopun ja 1500-luvun alun Ängeslevälle,
Tyrnävälle ja Temmekselle kohdistuneeseen asutuspaineeseen, joka näkyi myös Limingan
kylän puolella.
Ala-Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta Liminkaan kohdistunut asutuskehitys liittyy myös voimakkaaseen Ala-Satakunnan ja varsinkin Ulvilan kaupungin pyrkimykseen
saada lujempi jalansija Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla kilpailussa Tukholmaa vastaan eikä
pelkästään Ruotsin ja Novgorodin, myöhemmän Moskovan väliseen kamppailuun. Tässä
kilpailussa oli myös muita osapuolia. Samanaikaisesti Novgorod, myöhemmin Venäjä pyrki säilyttämään jalansijansa kaupassa ja läsnäolossaan Pohjanrannalla. Voimakkaat ja väkivaltaiset iskut idästä aiheuttivat vaikeita aikoja asutuksen kasvuun ja kehitykseen etenkin
1400-luvulla. Näillä hävityksillä ei ollut kuitenkaan niin suuri merkitys tai asutus kasvoi
hyvin voimakasta vauhtia, koska vuonna 1413 annettu Erik Pommerilaisen verokirja jäi
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hieman yli sadassa vuodessa verojen määrässä jälkeen yli 400 prosenttia alkuperäisestä tasostaan vuoden 1539 veroperusteiden uudistamisessa. Tämän perusteella voidaan myös todeta, että Limingan 1400-luvun verotus oli yhdenmukainen vuonna 1539 määrättyjen veromarkkojen kanssa, eikä siten Erik Pommerilaisen verokirja siten voida pitää irrallisena ja
yksittäisenä keskiaikaisena asiakirjana, kuten monet tutkijat ovat tehneet ymmärtämättä
asiakirjan sidoksellisuutta Kustaa Vaasan verotukselliseen uudistukseen.
Luultavasti jo 1400-luvulta lähtien aikaisemmin yläsatakuntalais-hämäläistä, mutta
myös alasatakuntalais-varsinaissuomalaista asutusta täydennettiin melko pitkällä aikavälillä juuri Ala-Satakunnasta. Joistakin henkilönnimistä päätelleen Liminkaan tuli Satakunnasta ehkä vielä 1600-luvun alussa joitakin täydennyksiä, kun 25-vuotisen sodan jälkeen syntyi lyhytaikainen asutuspyrähdys. Viimeistään 1600-luvulle tultaessa nämä yhteydet katkesivat Satakuntaan. Tämän jälkeen ei enää ollut havaittavissa uutta satakuntalaista henkilönimistöä, joka olisi tullut asiakirjoissa esille. Liminkaa voi nimenomaan talonnimistön perusteella kutsua ”Pikku-Satakunnaksi”, vaikka luontonimistön alkuperässä on muitakin aineksia.
Lounais-Suomesta lähtöisin olevat Heini-, Kari-, Kurkku-, Letto-, Parras-, Perkkaus-, Perkkiö-, Pöllä-, Ryti-, Sato-, Korkia-nimet ovat Limingassa merkittäviä viljelyyn ja
karjanhoitoon liittyviä nimiä, mutta myös paikoin vähempiarvoisten paikkojen nimistöä.
Useimpia nimiä on pidetty tutkimuksellisesti haastavina, niihin mielletyn runsaslukuisuuden ja laajan levikin vuoksi. Kuitenkin näistä nimistä on löytynyt selväpiirteisiä nimistölevikkejä tarkemman tutkimuksen perusteella, kun on vertailtu liminkalaista nimistöä muun
Suomen vertailunimistöön. Esimerkiksi Heini- ja Korkia-nimet noudattelevat tämänkaltaista levikkiä, jolloin ne on nähtävä muuntautuneena niiden itäisemmistä, hämäläisistä vastinpareista Heinä- ja Korkea-nimistä tai niiden pohjana olevista sanoista heinä ja korkea.
Tämä osoittaa, että tietyt lounaissuomalaiset piirteet nousivat asutuksen mukana hyvin
vahvasti Pohjois-Pohjanmaalle ja Liminkaan eränkäynnin ja asutuksen mukana.
Tätä tukee myös se, että viljelyyn ja karjanhoitoon liittyvät nimet ovat hyvinkin tarkasti osoitettavissa esimerkkinä Satakunnasta lähtöisin oleva liminkalainen Sato-nimistö.
Tämä Sato-nimistö on rajautunut varsin teräväpiirteisenä levikkinä Satakuntaan ja sieltä
asutushistoriallisen muuton vuoksi nimeämispiirre on levinnyt esimerkiksi Liminkaan.
Tämä osoittaa, että Limingan viljelynimistö on vaikuttavan yhdenmukainen monen sata-
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kuntaisen nimipiirteen kanssa, ja se toistuu myös henkilönnimistössä, kuten aiemmin on
todettu.
Limingan nimistöllä on havaittavissa selkeä yhteneväisyys erityisesti Keski-Pohjanmaan nimistöön. Varsinkin entisen Lohtajan pitäjän liepeillä olevilla alueilla sekä PohjoisPohjanmaalle Pyhäjoelle asti on havaittavissa nimistöllistä samankaltaisuutta. Näiden nimien alkujuuret ovat lopulta varsinaissuomalais-alasatakuntalaisilla seuduilla, mutta myös
jonkin verran yläsatakuntalais-hämäläisellä alueella. Tämä merkitsee sitä, että näistä suuntautuneet asutus- ja eränkäyntivaikutukset kohdistuivat Keski-Pohjanmaalle ja Limingan
seuduille samanaikaisesti. Näin syntyi asutushistoriallisesti yhteneväisiä alueita Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaalle, joka peilautuu nimistöllisesti niiden alkuperäisiltä lähtöseuduilta.
Varsinaissuomalais-satakuntalainen nimistöllinen virtaus on tapahtunut ehkä 1300-luvun
jälkipuoliskolta 1500-luvun alkuun mennessä, jolloin kyseisen nimistöllisen aineksen ja
-piirteiden siirtyminen oli juuri näiltä alueilta kiivaimmillaan. Tämä asutushistoriallinen
siirtymä tapahtui poliittisten, kirkon, kaupankäynnin ja elinkeinojen muutoksen seurauksena sekä Limingan seudun tarjoamien maantieteellisten edellytysten vuoksi. Ylä-Satakunnasta ja Hämeestä tämä asutushistoriallinen yhteys sekä Keski-Pohjanmaalle ja Liminkaan
tapahtui aiemmin jo ennen 1300-lukua.
Tässä tutkimuksessa on löydetty myös pohjalaiseen nimistöön kuuluvia nimiä, jotka
eivät ole kovinkaan tunnettuja muualla, mutta Pohjanmaalla niillä on erittäin vahva levikki.
Tällaisia ovat laajemmalla alueella esiintyvä Neva-, ja suppeammalla alueilla tiedetyt Räme- ja Takalo-nimet. Ne ovat omintakeisia pohjalaisia nimiä, mutta osittain ne ovat saattaneet muuntautua tai lainautua muualta pohjalaiseen kielenkäyttöön ja nimistöön. Neva-nimistö on koko Pohjanmaalla yhteistä nimistöä, joka on runsaslukumääräinen, mutta varsin
tarkkarajainen. Laajojen soiden nimenä se on merkittävä vastine yleissuomalaiselle perusosalle Suo. Neva -nimistö voi edustaa tosiasiassa alueen vanhinta nimistöelementtiä sen
omintakeisuuden vuoksi, koska Neva -nimistölle ei löydy vertailunimistöä muualta Suomesta. Kaikki nimet tai nimeämispiirteet eivät tulleet Liminkaan ja muualle Pohjanmaalle
muualta, vaan tällä alueella syntyi myös omaa nimistöä tai nimeämispiirteitä, joista jotkin
saattoivat käytöltään hyvin iäkkäitä.
Vuonna 1477 ensimmäisen kerran kirkkopitäjänä mainittu Liminka osoittaa, että
luonnonolosuhteiden ja maiseman muutoksella oli suuri vaikutus alueen hyödyntämiseen
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ensin erätaloutena ja myöhemmin karjanhoidossa sekä niittytaloudessa. Tämä jatkuva
maankohoamisen muutostila mahdollisti uuden asutuksen synnyn ja yhden tiheimmän ja
laajimman talonpoikaisasutuksen keskittymän syntymisen Pohjanmaalle ja koko Suomessa. Elinkeinoissa ja luonnonpaikoissa tapahtunut kehitys vaikutti myös siihen, että Liminka
oli eri aikoina keskiajalta 1600-luvulle yhteydessä monien asutushistoriallista alkuperää
olevien ihmisten kanssa. Syntyvä asutus yhdessä suotuisien luonnonolosuhteiden rinnalla
muodostivat taloluvultaan, asukasmäärältään ja vauraudeltaan merkittävän suurpitäjän,
jonka ydin oli Limingan kylä, Rantakylä ja Virkkula. Tämä asutuksen syntykehitys ei kuitenkaan aina ollut suoraviivaista, vaan siihen kuului monia vaikeuksia, jotka liittyivät erilaisiin Pohjanmaan pohjoisosan hallintaan kohdistuneisiin valtapoliittisiin kiistoihin. Tämä
korostanee myös sitä, että Liminka oli yksi tärkeimmistä seuduista tällä alueella ja sijaitsi
tärkeän vesistöreitin, Oulujoen tuntumassa. Epäilemättä tämän rajapisteen hallitsija pystyi
valvomaan koko Pohjanlahden alueen seutuja haluamallaan tavallaan, alueen hallitsemiseen johon kykeni lopulta Ruotsi kykeni Novgorodin ja Moskovan sijasta.
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkoaluetta, ruotsinkielisen asutuksen pohjoispuolella ja pohjoisten suurten jokilaaksojen, Tornionjoen ja Kemijoen välissä on pidetty
asutushistoriallisesti varsin yhtenäisenä alueena. Aluetta on myös pidetty asutushistoriallisesta näkökulmasta hyvin nuorena. Liminkaan kohdistuneiden tutkimuksien perusteella
voidaan todeta, että Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikon asutus on luultua vanhempaa.
Jo pelkästään nimistölevikkien perusteella on havaittavissa, että tämä asutushistoriallinen
alue tarvitsee lisätutkimusta, koska selvästi tämän alueen pitäjien nimistön välillä on samankaltaisuutta, mutta myös voimakasta erilaisuutta, kuten teräväpiirteinen levikillinen rajautuma Oulujoki-linjalla karjalaisuuden ja hämäläis-satakuntalaisuuden välillä. Useasti
sen pohjoispuolinen nimistö Kemin pitäjän rajoille saakka poikkesi Oulujoen eteläpuolisesta nimistöstä. Tutkimusta tarvitaankin juuri koko Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikon asutuksen synnystä yhtenäisenä tutkimuksena sen asutushistoriallisen kehityksen selvittämiseksi, koska järjestelmällistä tutkimusta tämän alueen nimistöstä ja asutushistoriallisesta kehityksestä ei ole tehty nykyaikaisin tutkimusmenetelmin. Yksittäisten pitäjien tutkiminen ei pysty näyttämään tätä kuvaa, vaan tarvitaan koko rannikkoseudun kattava tutkimus eri asutushistoriallisista piirteistä ja niiden keskinäisestä vaikutuksesta.
Uudella tutkimuksella voitaisiin muodostaa historiallinen kuva Pohjanrannan, idän
ja lännen välisen vuosisataisten kiistojen kohteen olleen asutuksen synnystä osana Suomen
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ja sen lähialueiden asutushistoriallisessa kontekstissa, johon Liminkakin kuului. Tämänkaltaisen tutkimuksen täytyy nojautua pitkälti nimistöhistorialliseen metodiin, koska aluetta
koskevia asiakirjoja ei ole säilynyt keskiajalta kuin muutamia kappaleita. Asiakirjojen
puuttuminen on saattanut harhauttaakin menneiden sukupolvien asutushistorijoitsijoita käsittämään seudun asutuksen vähäisemmäksi ja nuoremmaksi. Nimistö antaa tässä suhteessa
parhaimman kuvan asutuksen alkuperästä, iästä ja keskinäisestä järjestyksestä.
Limingan suurpitäjän länsiosan Limingankylä, Rantakylä ja Virkkula muodostivat
yhden vauraimmista ja väkirikkaimmista seuduista koko Pohjanmaalla. Eränkäynnistä ja
pyyntitaloudesta alkanut asutushistoria merkitsi koko pitäjän vaikutuksen laajenemista
Pohjanlahdelta Oulujärven takametsiin ja vesistöihin. Liminka oli 1500-luvulla ainoa pitäjä, joka ylettyi koko nykyisen Suomen yli Pohjanlahdelta aina kohti Moskovan ruhtinaskuntaan. Suomen laajimman yhtenäisen niittyalueen imu takasi voimakkaan asutushistoriallisen kehityksen, joka jatkui usean vuosisadan ajan. Tämä merkitsi Pohjanmaan suurimman yksittäisen kylän – Limingan kylän syntymisen, josta tuli merkittävä maakuntansa taloudellinen ja hallinnollinen keskus. Liminka toimi vertailukohtana ja esikuvana monelle
naapuripitäjälle, mutta ennen kaikkea jos ihminen halusi ennen kuvailla jonkin asian suuruutta tai isokokoisuutta, hän saattoi verrata asiaa laajoihin Limingan niittyihin, joille Carl
von Linnén mielestäkään ei löytynyt vertaista.
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