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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoite  

  

Tutkimukseni aihe on Kemin epäviralliset paikannimet eli nimet, jotka eivät ole viralli-

sia kartta- tai kaavanimiä. Tutkin, millaisia epävirallisia paikannimiä Kemissä käyte-

tään. Selvitän, onko Kemissä sellaista epävirallista nimistöä, jota ei muualla esiinny. 

Huomioni kohteena ovat myös erityisesti nimistä välittyvät asenteet. 

 

Nimistö on kiinnostanut minua fennistiikassa eniten koko opiskelujeni ajan, jonka 

vuoksi valitsin paikannimet tutkimuskohteekseni. Suurimmat kiinnostukseni kohteet 

nimistössä ovat erityisesti epäviralliset nimet ja sosio-onomastiikka. Olen kiinnostunut 

esimerkiksi siitä, millaisia asenteita ja mielipiteitä epävirallisia paikannimiä tarkastele-

malla on mahdollista havaita. Paikannimet ovat keskeinen osa elinympäristöämme, il-

man niitä olisi hankala suunnistaa paikasta toiseen tai sopia tapaaminen tiettyyn paik-

kaan. Epävirallinen paikannimistö on mielestäni osoitus ihmisen kekseliäisyydestä ja 

toisinaan myös mukavuuden halusta.  

 

Olen asunut Kemissä elämäni ensimmäiset 19 vuotta, joten juuri kemiläinen nimistö on 

minulle luonnollinen valinta tutkimuskohteeksi. Kemiläisyydestäni on hyötyä nimistöä 

tarkastellessa, koska tunnen nimettyjä alueita tarkemmin kuin muualta kotoisin oleva. 

Vanhana kemiläisenä koen myös tietäväni jotakin kaupungissa vallitsevasta ilmapiiristä, 

jonka oletan vaikuttavan epäviralliseen nimistöön jonkin verran.  

 

Tavoitteenani on selvittää, millainen on Kemin epävirallisen nimistön luonne. Nimistön 

pintapuolisten ominaisuuksien lisäksi pyrin löytämään syitä, miksi Kemissä käytetään 

juuri sille ominaisia epävirallisia paikannimiä. Voiko Kemin epävirallisesta paikanni-

mistöstä päätellä jotakin esimerkiksi ympäristöstä ja kaupungissa vallitsevasta, tai jos-

kus vallinneesta, sosiaalisesta ilmapiiristä? Tarkastelemalla epävirallista nimistöä toivon 

saavani uutta tietoa esimerkiksi siitä, miten epäviralliset nimet voivat ilmentää käyttäji-

ensä mielipiteitä ja arvostuksia. 
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1.2. Tutkimusongelmat 

 

Tutkin pro gradu -työssäni, millainen on Kemin epävirallisen paikannimistön luonne.   

Toisin sanoen selvitän, millaisia epävirallisia nimiä kemiläiset käyttävät. Nimeämispe-

rusteiden ja muodostustapojen tarkastelemisen lisäksi jaottelen keräämiäni nimiä ylei-

syyden, teemojen ja asenteiden mukaan.  Tutkimuksessa pyrin selvittämään millaisia 

ovat Kemille ominaiset ja yleiset epäviralliset paikannimet, mutta toisaalta myös sitä, 

millaisia ne eivät ole.  

 

Vertailen tutkimustuloksia mahdollisuuksien mukaan muiden paikkakuntien nimistöön. 

Onko Kemin nimistössä jotakin sellaista, mitä ei ole muiden paikkakuntien nimistössä? 

Voiko muiden kaupunkien nimistössä puolestaan olla jotakin samaa tai täysin erilaista 

kuin Kemin nimistössä? Pyrin löytämään syitä ja seurauksia, miksi Kemin epävirallinen 

nimistö on sellaista kuin se on.  

 

Pohdin myös epävirallisen nimistön ja asenteiden yhteyttä. Tutkin, millaisia asenteita 

kemiläisistä paikannimistä on havaittavissa ja mistä ne voivat olla seurausta. Vaikutta-

vatko asenteellisiin nimiin esimerkiksi maahanmuutto tai poliittinen ilmapiiri? 

 

 

1.3. Tutkimusaineisto 

 

Olen kerännyt tutkimusaineistoni joulukuussa 2011. Suoritin aineiston keruun verkossa 

käyttäen Webropol-kyselyä (LIITE 1). Kyselylomakkeessa pyysin informantteja kerto-

maan perustietoina heidän ikänsä, sukupuolensa ja asumisaikansa Kemissä. Epävirallis-

ta nimistöä keräsin kyselemällä nimiä aihealueittain. Kysyin myös käyttääkö informant-

ti tietämäänsä nimeä.. Lisäksi kysyin informantin käsitystä nimien alkuperästä. 

 

Levitin kyselylomaketta muun muassa verkon keskustelupalstoille, joissa aiheena on 

Kemi. Tällainen paikka löytyi esimerkiksi Suomi24-portaalin ylläpitämistä kaupunki-

kohtaisista keskusteluista. Laitoin lomakkeen näkyville myös Facebook-yhteisöpalvelun 

Kemi-ryhmään. Lisäksi hyödynsin aineiston keräämisessä omia ystäviä ja sukulaisia, 

jotka levittivät lomakkeen osoitetta enimmäkseen sosiaalisessa mediassa omille tuttavil-
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leen. Kemiläistaustastani oli selkeästi hyötyä aineistonkeruussa, sillä muuten en olisi 

saanut levitettyä lomaketta niin laajalle yleisölle. Sosiaalinen media oli ehdottomasti 

hyödyllisin paikka etsiä potentiaalisia informantteja. Paperilomake ei olisi tavoittanut 

yhtä tehokkaasti sellaisia ihmisiä, jotka nyt vastasivat verkossa kyselyyni.  

 

Pääasiassa sain aineiston keräysvaiheessa kemiläisiltä positiivista palautetta, koska ih-

miset ovat luonnollisesti kiinnostuneita omasta ympäristöstään tehtävästä tutkimuksesta. 

Kyselystä tuli myös muutamia negatiivisia kommentteja, esimerkiksi tutkimuksen hyö-

dyllisyyttä epäileviä nimettömiä viestejä. Sen vuoksi pelkäsin, että kyselylomakkeen 

purkuvaiheessa esille tulee esimerkiksi alatyylisiä ja epäasiallisia vastauksia tai selkeästi 

lomaketta varten keksittyjä nimiä. Näin ei kuitenkaan onneksi käynyt, vaan kaikki lo-

makkeen täyttäneet olivat vastanneet asiallisesti. 

 

 

1.3.1. Informantit 

 

Informanteiksi hyväksyin kaikki Kemissä asuvat tai joskus asuneet. En rajannut infor-

mantteja esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella, sillä halusin saada tutkimuskäyt-

töön mahdollisimman laajan aineiston. Jos olisin ottanut informanteiksi ainoastaan nuo-

ria tai vanhoja, olisi aineistosta tullut mielestäni liian suppea. En halunnut tutkia pelkäs-

tään nuorten käyttämiä nimiä, sillä niitä on tutkittu Suomessa jo runsaasti. Olen saanut 

tutkittavakseni runsaasti erityyppistä nimistöä, koska keräsin nimiä kaikenikäisiltä. Ai-

neistossa on mukana myös vanhempien ikäluokkien käyttämää nimistöä, joka on toistai-

seksi ollut melko harvinaista aiemmissa tutkimuksissa. 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 54 kemiläistä tai Kemissä joskus asunutta, joista 38 oli naisia 

ja 15 miehiä. Kaksi vastaajaa ei ilmoittanut ikäänsä ja sukupuoltansa. Kuviossa 1 on 

tarkasteltavana vastaajien syntymävuosikymmenet. Vastaajien syntymävuodet jakaan-

tuivat vuosien 1944 ja 1993 välille. Eniten vastaajia oli 80-luvulla syntyneissä (20 vas-

taajaa), mutta myös 70-luvulla syntyneet olivat hyvin edustettuja (14 vastaajaa). Loput 

vastaajat jakautuivat ikävuosiltaan muille vuosikymmenille melko tasaisesti.  
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KUVIO 1. Informanttien syntymävuosikymmenet. 

 

 

Suuren hajonnan vuoksi en voi tehdä kovinkaan suuria johtopäätöksiä esimerkiksi eri 

ikäluokkien käyttämistä nimistä. Informantteja on myös melko vähän, joten jo se estää 

tekemästä yleistyksiä esimerkiksi tietyn ikäisten nimitaidosta. Pidän kuitenkin tutki-

muksen aikana mielessä sen, että vastaajina on ollut runsaasti eri-ikäisiä, mikä puoles-

taan voi vaikuttaa keräämäni nimistön koostumukseen. 

 

 

1.3.2. Nimiaineisto 

 

LIITE 3 esittää taulukoituna kaikki kyselyn avulla keräämäni Kemin epäviralliset pai-

kannimet. Olen sisällyttänyt taulukkoon myös nimien mainintakerrat. Käsittelemättö-

mässä aineistossa oli jonkin verran myös Keminmaahan sijoittuvaa paikannimistöä, 

jonka olen jättänyt tutkimusaineistosta kokonaan pois. Hyväksyin aineistooni ainoastaan 

sellaisia nimiä, jotka sijoittuvat Kemin kaupungin rajojen sisäpuolelle. Yhteensä nimiä 

kertyi 394 kappaletta, joista 38 nimeä on käytöstä poistuneita vanhoja epävirallisia ni-

miä, joiden nimeämistarkoitteita ei ole enää olemassa esimerkiksi toisen nimisenä ra-

kennuksena. Varsinaiseen analyysiin en ole ottanut käytöstä poistuneita nimiä mukaan. 

Nimettyjä paikkoja on yhteensä 225.  
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Kyselyn suurimmaksi ongelmaksi osoittautui toteutustekniikka. Kyselylomake olisi 

voinut olla helppokäyttöisempi ja selkeämpi, mutta Webropol-ohjelmistoa ei ole suun-

niteltu kielitieteellisiin tutkimuksiin. Lomakkeen sekavuuden vuoksi epäilen, että muu-

tama vastaaja on jättänyt lomakkeen täyttämisen kesken. Osa vastaajista on täyttänyt 

lomakkeeseen ainoastaan paikan epävirallisen nimen ja virallisen vastineen sille. En 

valitettavasti voi käsitellä kovinkaan tarkkaan informanttien omia käsityksiä nimien 

alkuperästä. Harmillista on myös se, että kaikki eivät ole ilmoittaneet käyttävätkö omas-

sa puhekielessään tietämiään epävirallisia nimiä. Näin ollen nimien käytöstä ei voi tehdä 

tarkkoja päätelmiä. 

 

Aineiston tietynlainen vajavaisuus on tekijä, joka tuottaa tutkimuksessa jonkin verran 

ongelmia. Mielestäni ei ole esimerkiksi järkevää tarkastella informanttien nimitaitoa 

vajaiden vastausten vuoksi. Tekisin lomakkeesta helppokäyttöisemmän jos keräisin ai-

neiston nyt. Lisäksi haastattelisin ainakin osaa informanteista kasvokkain.  

 

 

1.4. Keskeiset käsitteet 

 

Kaupunkinimistölle ei ole tarkkaa määritelmää. Se on pikemminkin kaupunkimaisen 

ympäristön koko nimistö luonnonpaikkoineen. (Ainiala 2003: 209.) Omassa tutkimuk-

sessani olen määritellyt kaupunkinimistöksi koko Kemin kaupungin rajojen sisäpuolella 

olevan nimistön, sillä kaupunkimaisuudelle on vaikea piirtää konkreettisia rajoja. Myös 

käytännön tutkimus olisi vaikeutunut huomattavasti, jos nimistöä olisi pitänyt rajata 

tiettyjen konkreettisten rajojen mukaisesti. Haja-asutusalueiden poisjättäminen johtaisi 

myös vaillinaiseen kuvaan epävirallisten nimien käytöstä (Mielikäinen 2005: 30).  

 

Paikannimet jaetaan yleensä viralliseen ja epäviralliseen nimistöön. Viralliset paikan-

nimet ovat kaavanimiä, jotka on merkitty karttaan ja asemakaavaan. Usein viralliset 

nimet ovat myös suunniteltuja, esimerkiksi katujen nimiä. Epävirallisia paikannimiä 

ovat puolestaan kaikki nimet, jotka eivät ole virallisia, asemakaavaan sisältyviä nimiä, 

vaan ne ovat käytössä lähinnä puhekielessä. (Ainiala 2003: 209.)  

 

Slangipaikannimet ovat epävirallisten paikannimien alaryhmä. Yleensä slangilla tar-

koitetaan tietyn käyttäjäryhmän kieltä, esimerkiksi koululaisten nuorisoslangia. Näin 
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ollen slangipaikannimet ovat tietyn käyttäjäkunnan puheessaan käyttämiä paikannimiä. 

Kaikki epäviralliset kaupunkinimet eivät ole slangipaikannimiä, mutta osa niistä on 

muodostettu slangijohtimia käyttämällä. Tämän vuoksi kaikki epäviralliset nimet eivät 

ole slangia, mutta kaikki slangipaikannimet luetaan epävirallisiksi nimiksi. (Ainiala 

2008: 138.) Toisaalta uusia nimiä muodostetaan nykyisin samoin periaattein kuin slan-

gisanoja, joten slangimaisuus alkaa olla melko yleistä myös paikannimistölle. Slangin 

leviäminen ja neutraalistuminen muodostaakin hyvän pohjan uudenlaisille paikannimil-

le, joiden käyttö ei ole enää rajoittunut pääkaupunkiseudulle. Nykyisin ei olekaan mie-

lekästä yrittää erotella puhekielistä nimistöä ja slangipaikannimistöä toisistaan. (Mieli-

käinen 2005: 29, 35.)  

 

Tässä tutkimuksessa käytän jatkossa tasa-arvoisesti termejä epävirallinen kaupun-

kinimistö ja epävirallinen paikannimistö. Aineiston nimet eivät jakaudu kokonaan kau-

punkimaiseen osaan Kemiä, joten pienempien alueiden nimet ovat enemmänkin paikan-

nimistöä, vaikka ne voidaan laskea tässä tapauksessa myös osaksi kaupunkinimistöä. En 

ole nähnyt tärkeäksi tehdä selkeää jakoa näiden kahden termin välillä, sillä niillä ei ole 

mielestäni tutkimuksen lopputuloksen kannalta merkitystä. 

 

 

1.5. Teoreettinen ja metodinen tausta 

 

1.5.1. Suomalaisen paikannimitutkimuksen taustaa 

 

Suomalaisen nimistöntutkimuksen varsinainen historian alku ulottuu 1800-luvun lop-

puun, vaikka sitäkin ennen nimistöstä oltiin kiinnostuneita. Jo 1600-luvulla selviteltiin 

satunnaisesti nimistökysymyksiä, mutta ajan tulkinnat olivat mielikuvituksellisia ja jopa 

mielivaltaisia. (Nissilä 1962: 11; Ainiala & Saarelma & Sjöblom 2008: 61.) 1800-

luvulla suurempi kiinnostus paikannimiin syntyi, kun kansallisromantiikan vaikutuksen 

ansiosta havaittiin nimien merkitys kielen ja historian tutkimuksen apukeinona (Suoma-

lainen paikannimikirja 2007: 7). 

 

Ajanjaksoa 1890-luvun lopulta vuoteen 1920 kutsutaan paikannimistöntutkimuksen 

ensimmäiseksi kultakaudeksi Suomessa, koska nimistöntutkimus oli tuona aikana vil-

kasta. Aikakauden tutkija oli esimerkiksi Ralf Saxén, joka keskitti tutkimuksensa ruot-
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sinkielisen asutuksen historiaan ja vesistönimiin. T. E. Karsten tutki puolestaan Poh-

janmaan asutus- ja luontonimiä. Tuon ajan tutkijoilla ei ollut luonnollisesti käytettävissä 

nykyisen kaltaista vertailuaineistoa, mikä puolestaan on vaikuttanut heidän tutkimustu-

loksiinsa jonkin verran. (Suomalainen paikannimikirja 2007: 7–8.) 

 

Hieman myöhemmin paikannimitutkimus oli aluksi pääosin etymologista tutkimusta, 

jonka mallina toimi noin 30 vuoden ajan Viljo Nissilän väitöskirja Vuoksen paikanni-

mistö I (1939). Nimien etymologioinnin lisäksi Nissilä luokitteli väitöskirjassaan ke-

räämänsä paikannimet ruotsalaisen Ivar Modéerin kehittämän luokittelumallin perus-

teella 21:een eri luokkaan nimeämisperusteiden mukaisesti. (Ainiala & Pitkänen 2002: 

231–232; Ainiala ym. 2008: 71.) 

 

Paikannimitutkimusta uudisti 1960-luvun ja 1970-luvun taitteessa kaksi tutkimusta, 

joiden myötä lingvistinen nimistöntutkimus sai alkunsa Suomessa. Suomenruotsalaista 

paikannimistöä käsittelevä Kurt Zilliacuksen tutkimus Ortnamnen i Houtskär ilmestyi 

vuonna 1966. Tutkimuksessa käytettiin uudenlaista tiukasti lingvististä nimien luokitte-

lumallia. Eero Kiviniemen väitöskirja Suomen partisiippinimistöä ilmestyi puolestaan 

vuonna 1971. Siinä ei tutkittu enää nimien etymologiaa, vaan nimien syntyä pyrittiin 

selittämään analogian kautta. (Ainiala & Pitkänen 2002: 232–234.) 

 

 

1.5.2. Sosio-onomastiikka 

 

Paikannimitutkimus uudistui Suomessa uudemman kerran taas 1990-luvulla, kun sosio-

onomastinen tutkimus alkoi saada suosiota. Sosio-onomastiikka tutkii sosiaalista ja ti-

lanteista kenttää, jossa nimiä käytetään. Keskeinen käsite tutkimuksessa on variaatio, 

jota tutkitaan myös sosiolingvistiikassa. (Ainiala & Pitkänen 2002: 236–237; Ainiala 

ym. 2008: 75.) 

 

Aluksi sosio-onomastista tutkimusta tehtiin nimitaidosta, jonka pioneeritutkimus suo-

menruotsalaisten nimien osalta oli tehty jo 1970-luvulla. Slotte kumppaneineen tarkas-

teli ruotsinkielisten paikannimien osaamista kolmessa eri kylässä tutkimuksessaan So-

ciologiska namnstudier (1973). (Ainiala ym. 2008: 75.) Nimitaidon lisäksi 1990-luvulla 

alettiin tutkia myös paikannimien muuttumista (Ainiala & Pitkänen 2002: 237).  Vähi-
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tellen tutkimus on siirtynyt myös kaupunkinimistöön, jota ei ole aiemmin juurikaan 

tutkittu (Ainiala 2003: 207). Sosio-onomastisen tutkimuksen puitteissa on selvinnyt 

muun muassa, että paikannimien käyttö vaihtelee eri ryhmien kesken käyttötarpeen mu-

kaan. Toinen tutkimuksessa selvinnyt asia on paikannimistön muuttuminen lyhyen ajan 

sisällä (ks. Ainiala 2000).  

 

 

1.5.3. Epävirallisen paikannimistön tutkimus 

 

Kaupunkinimistöä on tutkittu Suomessa melko vähän verrattuna maaseutunimistöön. 

Tämä johtuu siitä, että maaseutunimistöllä on ollut asema niin sanottuna standardinimis-

tönä. Kaupunkiympäristöä on myös jokseenkin hankala hahmottaa yhtenä nimenanto-

kulttuurina sosiaalisen monikerroksisuuden vuoksi. Kiinnostus kaupunkinimistöön on 

kasvanut vasta 2000-luvun alkupuolella, joten urbaanista nimistöstä ei ole vielä olemas-

sa yhtä laajaa tutkimusta kuin maaseutunimistöstä. Maailmalla kaupunkinimistöä ei ole 

tutkittu juuri ollenkaan. Suomea pidetäänkin kaupunkinimistön tutkimuksen ja tallenta-

misen edelläkävijänä. (Ainala & Vuolteenaho 2005: 379–380; Ainiala 2003: 207.) 

 

Epävirallisia kaupunkinimiä on tutkittu Suomessa 2000-luvulla useammilta paikkakun-

nilta. Oulua etelämpänä epävirallista nimistöä on tutkittu ainakin Helsingistä, Pirkkalas-

ta, Kuopiosta, Nokialta ja Vilppulasta. Tutkimukset ovat käsitelleet pääasiassa nuorten 

käyttämää epävirallista nimistöä. Lukioikäisten ja sitä vanhempien käyttämää epäviral-

lista paikannimistöä on käsitellyt Katja Korkalaisen tutkimus Kuopion epävirallisista 

paikannimistä. Tutkimuksessa selvisi muun muassa se, että vanhemman ja nuoremman 

ikäluokan käyttämä nimistö eroaa toisistaan esimerkiksi nimeämiskohteiden osalta. 

(Korkalainen 2002.) 

 

Kemin nimistöä ei ole aiemmin tutkittu, mutta sen naapurikaupungeista Oulusta ja Tor-

niosta on tehty tutkimuksia. Myös Rovaniemen epävirallista paikannimistöä on tutkittu. 

Emma Rousun pro gradu (2010) käsittelee oululaisten nuorten käyttämiä epävirallisia 

paikannimiä. Lukiolaisille teetetty lomaketutkimus keskittyy pääosin sekundaarien ja 

primaarien nimien luokitteluun. Rousu toteaa tutkimuksessaan, että Oulussa käytetään 

eniten sekundaareja nimiä. Primaarit nimet on muodostettu pääosin paikan sijainnin 

perusteella, mikä on Rousun mukaan epätavallista verrattuna muihin vastaaviin Suo-
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messa tehtyihin tutkimuksiin. Lisäksi tutkimuksessa sivutaan lyhyesti nimistä välittyviä 

asenteita. (2010: 62–63.) 

 

Tornion epävirallisia paikannimiä on puolestaan kerätty vuonna 2002 Kotimaisten kiel-

ten tutkimuskeskuksen kielentutkimusretkellä, josta Terhi Ainiala on kirjoittanut artik-

kelin Virittäjään (2004).  Tutkimus keskittyy Tornion keskustan eli Suensaaren alueen 

kaupunkinimistöön. Aineistossa on sekä virallisia että epävirallisia kaupunkinimiä. 

Epävirallista nimistöä on kuitenkin yli puolet aineistosta. (2004: 34, 41.) Ainialan 

(2004) mukaan suurin osa Suensaaren epävirallisista paikannimistä on annettu sellaisille 

paikoille, joilla on myös virallinen nimi. Vähemmistössä ovat sellaiset nimet, joilla ei 

ole virallista vastinetta. Samalla paikalla voi olla myös useampia erilaisia nimiä tai ni-

mivariantteja. (Ainiala 2004: 43.) 

 

Epävirallisessa paikannimistöstä ilmentyviä asenteita on tarkasteltu jonkin verran. Terhi 

Ainiala ja Jani Vuolteenaho (2005) ovat tarkastelleet kaupunkinimistön ja identiteettien 

välistä suhdetta. Tutkimuksessa he ovat havainneet, että helsinkiläiset pitävät ”stadilai-

suutta” kartettavana identiteettinä. Siksi monet helsinkiläiset eivät käytä stadilaiseksi 

miellettyjä epävirallisia paikannimiä, vaikka tuntisivatkin kyseisen nimistön. Samassa 

tutkimuksessa on tarkasteltu slangipaikannimistä välittyviä asenteita ja nimien il-

maisemaa toiseutta. Erityisesti koululaisten käyttämistä slanginimistä on havaittu nimi-

en sisältämiä asenteellisia sävyjä, jotka voivat olla humoristisia tai herjaavia.  (Ainiala 

& Vuolteenaho 2005: 385, 387.) 

 

Hanna Sirén on tarkastellut huumoria ja asenteita pirkkalalaisten nuorten käyttämissä 

epävirallisissa paikannimissä. Nimien heijastamat asenteet ovat useimmiten negatiivisia, 

positiivisia nimiä on Sirénin tutkimusaineistossa vain muutama. Sirén on myös huo-

mannut, että paikat, joista on tarvetta puhua usein, saavat runsaasti erilaisia nimivariant-

teja. Tämä voi johtua myös tunnevaltaisesta suhtautumisesta tiettyihin paikkoihin, mikä 

aiheuttaa puolestaan vaihtelua nimistössä. (2005: 124–125.) 
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1.5.4. Proprin ja appellatiivin ero 

 

Nimittävät sanat on vanhastaan jaettu propreihin ja appellatiiveihin. Propri yksilöi koh-

teensa, kun taas appellatiivi luokittelee sen. Molemmat katsotaan kielellisiksi universaa-

leiksi, koska ei voi olla kieltä, josta puuttuisi paikannimet. Siispä jokainen kielenkäyttä-

jä joutuu oppimaan ja muodostamaan yksilöiviä ilmauksia eli propreja. (Kiviniemi 

1990: 86.) Proprin ja appellatiivin rajalle jäävät ilmaukset, joita käytetään sekä luokitte-

levasti että yksilöivästi. Nykyajan nimimaisemassa ihmiset suunnistavat usein yksi-

löivinä niminä käytettävien appellatiivien perusteella (Mielikäinen 2005: 33).  

 

Kielentutkijat ja kielifilosofit ovat yleensä perustaneet määritelmänsä proprista ja appel-

latiivista ilmauksen funktioon. Useimmiten ilmauksen tulkinta propriseksi on konteks-

tisidonnaista. (Kiviniemi 1990: 89.) Proprin ja appellatiivin välimuotoa ei ole kuiten-

kaan olemassa, vaan yksittäisessä tilanteessa ilmaus on aina jompikumpi. Esimerkiksi 

ranta on appellatiivinen paikan luokitteleva ilmaus, kun taas Ranta tarkoittaa yksilöi-

västi jotakin tiettyä rantaa. (Ainiala 2003: 215.) 

 

Sosio-onomastisen tutkimuksen lähtökohtana on asettua tavallisen nimenkäyttäjän nä-

kökulmaan. Proprien ja appellatiivisten ilmausten erottaminen toisistaan onnistuu miet-

timällä asiaa nimenkäyttäjän näkökulmasta: kun käyttäjä yksilöi appellatiiviselta näyt-

tävällä ilmauksella tietyn paikan, on ilmaus appellatiivin sijaan propri eli paikannimi. 

(Ainiala 2003: 216.)  Tutkijalla onkin oltava tietoa nimen käyttötavoista, jotta voidaan 

määritellä onko kyseessä proprinen vai appellatiivinen nimi. Omassa tutkimuksessa 

pohjaan tietoni keräämieni nimien proprisuudesta siihen, että lähes kaikki informantit 

ovat ilmoittaneet mainitsemansa nimen yhteydessä myös sen tarkoitteen. Aineiston ni-

met nimeävät aina siis jonkin tietyn paikan, eivätkä siten ole appellatiiveja. 

 

 

1.6. Tutkimusmetodi 

 

Tutkimusmetodini on empiirinen ja aineistopohjainen. Tutkimus on myös pääosin kvali-

tatiivista eli laadullista. Analysoin kyselylomakkeilla keräämääni aineistoa kahdesta eri 

näkökulmasta. Aluksi jaottelen nimetyt paikat lajin mukaisesti, jolloin muodostuu kuva 

siitä, millaisia paikkoja Kemissä nimetään. Sen jälkeen jaottelen keräämäni aineiston 
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epävirallisen nimistön tutkimuksesta tuttuihin sekundaareihin ja primaareihin paikanni-

miin. Näin aineistoa on helppo käsitellä ja tutkia myös muista näkökulmista, esimerkik-

si nimien ilmentämien asenteiden kannalta. 

 

Käytän tutkimusmetodina jonkin verran myös kvantitatiivisia menetelmiä, koska niistä 

on hyötyä nimistön koostumuksen määrittämisessä. Lasken erilaisten nimien prosentu-

aalisia osuuksia, jotta voidaan tarkastella esimerkiksi johdettujen nimien määrää koko 

aineistossa. Kvantitatiivisilla menetelmillä voi myös saada helposti suuremman koko-

naiskuvan Kemin epävirallisista paikannimistä. 

 

Nimeämisperusteiden luokittelun lisäksi tutkin myös asenteita ja teemoja, jotka ilmen-

tyvät Kemin epävirallisissa paikannimissä. Yhtenä tutkimusmetodinani on siis asenne-

tutkimus, jonka avulla pyrin selvittämään millaisia asenteita keräämäni paikannimet 

ilmentävät. Jaottelen nimiä humoristisiin ja halventaviin nimiin, jotka jaottelen edelleen 

erilaisiin teemoihin niistä ilmenevien asenteiden mukaisesti. Humoristiset nimet olen 

jaotellut Sirénin mallin mukaisesti muodostusperusteiden mukaan esimerkiksi eufemis-

meihin ja assosiaationimiin (2005). 

 

Yleensä nimistöstä kumpuavia asenteita tutkitaan haastattelemalla nimenkäyttäjiä. Tässä 

tutkimuksessa pyrin aineiston vajavaisuuden vuoksi kuitenkin teemoittelemalla selvit-

tämään millaisia asenteita nimistä itsessään on löydettävissä. Tällä tavoin aineistosta 

voidaan nostaa esiin erilaisia tutkimusongelmaa valaisevia teemoja, tässä tapauksessa 

siis epävirallisesta nimistöstä ilmeneviä asenteita. Teemoittelemalla aineistosta poimi-

taan sen sisältämät keskeiset aiheet, joiden avulla voidaan esittää kokoelma erilaisia 

kysymyksenasetteluja. (Eskola & Suoranta 2000: 174.)  Tutkimukseni muistuttaakin 

hieman diskurssianalyysia, mutta ei kuitenkaan mielestäni ole sitä, koska aineistossani 

asenteet näkyvät ainoastaan nimissä. Minulla ei myöskään ole käytettävänä informantti-

en suoria tai epäsuoria mielipiteitä nimien käytöstä, joten tutkimukseni keskittyy ainoas-

taan nimistä kumpuaviin asenteisiin. 

 

Asenteellisista nimistä voi havaita erilaisia näkökulmia paikkaa ja sen käyttäjiä kohtaan 

ilman nimenkäyttäjän haastatteluakin. Sinänsä haastattelu toisi tutkimukselle lisäarvoa 

ja tietoa erityisesti asenteellisten nimien käyttötarkoituksista ja tavoista, mutta aineiston 
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koostumuksen vuoksi keskityn tutkimuksessa ainoastaan nimistä havaittavissa oleviin 

mielipiteisiin ja näkemyksiin. 

 

 

1.7. Tutkimusalueena Kemi 

 

 

KUVA 1. Kemin sijainti Suomen kartalla. (Lähde: Wikipedia) 

 

Kemi on perämeren kaaressa sijaitseva teollisuuskaupunki, joka kuuluu Lapin maakun-

taan. Vuoden 2012 lopussa Kemissä oli 22 262 asukasta.  (Kemin kaupungin verkkosi-

vut; Väestörekisterikeskuksen verkkosivut.) Kemistä on matkaa lähimpään naapurikau-

punkiin Tornioon noin 28 kilometriä, Ouluun 105 kilometriä ja Rovaniemelle 117 kilo-

metriä. Kemin naapurikuntia ovat Keminmaa, Simo ja Tornio. 

 

Vuonna 1869 käytännössä asumattomalle paikalle perustettu Kemin kaupunki kasvoi 

nopeasti merkittäväksi puunjalostusteollisuuden keskittymäksi Suomessa. Höyrysahoja 

perustettiin 1800-luvun puolenvälin jälkeen Kemin alueelle useita. Näin ollen yksi kau-

punkilaisten suurimmista elinkeinoista on Kemin kaupungin perustamisesta saakka ollut 

teollisuus, ensin puu- ja hieman myöhemmin paperiteollisuus. Nykyään teollisuuttakin 

suurempi elinkeino on kuitenkin palveluala. (Kemin kaupungin verkkosivut; Kemppi-

nen 1987: 11–12.)  
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Kemin poliittinen ilmapiiri on perinteisesti mielletty vasemmistolaiseksi vahvan työ-

läiskaupungin maineen vuoksi. Työväenliikkeellä on yli satavuotinen historia Kemissä. 

Syntymästään alkaen Kemin työväenyhdistys on mielletty vasemmistolaiseksi. (Kemp-

pinen 1987: 21.) Tällä hetkellä Vasemmistoliitto on suurin puolue myös kaupunginval-

tuustossa (Kemin kaupungin verkkosivut). Kemiin viitataankin usein punaisena kau-

punkina poliittisen historian vuoksi (Yle uutiset Perämeri 4.1.2011).  

 

Kemi-nimen etymologian arvellaan tulevan Hämeen ja Satakunnan murteista, joissa 

kemi-sanan merkitys on yleensä ’kuiva, aukea paikka; ohutmultainen huonokasvuinen 

niitty’. Pirkkalalaisten tiedetään tehneen metsästysretkiä Kemin alueelle jo 800-luvulta 

saakka. Hyvin perustein voidaankin ajatella, että sama murresana sisältyy myös Perä-

pohjolassa käytettäviin Kemi-nimiin (Suomalainen paikannimikirja 2007: 152; Vahtola 

1980: 228, 230; SMS 1999 s.v. kemi.).  

 

Kemin kaupungin alueella puhuttu murre kuuluu Peräpohjalaisten murteiden Kemin 

ryhmään, joka ulottuu Kemistä Kittilään ja Sodankylään. Kemin murteelle ominainen 

piirre on saunhan -tyyppinen sisäheitto, jossa h:ta edeltävä lyhyt vokaali on heittynyt 

pois (Rapola 1990: 132). Käytännössä h:n sisäheittoa kuulee kuitenkin Kemin kaupun-

gin alueella enää todella harvoin. Hyvin säilyneitä pohjoismurteille tyypillisiä piirteitä 

Kemin kaupungin alueen murteissa ovat svaa-vokaali (kylymä, kahavi) ja pimiä-tyyppi. 

Erityisesti murrealueen eteläosassa eli Kemin kaupunginkin alueella esiintyy usein yk-

sinäis-s:llinen inessiivi (täsä kyläsä). Kemissä käytetään ts-yhtymän vastineena tyyppiä 

mettä. (Rapola 1990: 132, 134.) Persoonapronomineina käytetään useimmiten yksikössä 

mää- ja sää -pronomineja. Monet sanovatkin, että Kemin kaupungin alueella puhuttava 

murre muistuttaa paljon Oulun murretta. Kemin murteen puhujan näkökulmasta näillä 

kahdella lähekkäin sijaitsevalla murteella on kuitenkin sävyeroja, joista ne voi erottaa 

toisistaan varsin helposti. 
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2. NIMETYT PAIKAT JA NIIDEN NIMEÄMISPERUSTEET 

 

2.1. Nimetyt paikat 

 

Paikannimistö on perinteisesti jaettu suomalaisessa tutkimuksessa luontonimiin ja kult-

tuurinimiin. Kulttuurinimiksi on katsottu sellaiset nimetyt paikat, jotka ovat kokonaan 

tai osittain ihmisen luomia. (Kiviniemi 1990: 46.) Kaupunkinimistön tutkimuksessa 

perinteinen jako ei kuitenkaan toimi, sillä kaupunki on pääosin ihmisen luoma ympäris-

tö. Kaupungissa ihmiset käyttävät aktiivisimmin katujen, teiden, puistojen, aukioiden, 

päiväkotien, koulujen ja muiden ihmisen luomien asioiden nimiä, ei niinkään perinteistä 

luontonimistöä (Paikkala 2001: 179). Sosio-onomastisessa tutkimuksessa tulisikin kiin-

nittää huomio nimistönkäyttäjän näkökulmaan: mikä merkitys paikalla on nimistönkäyt-

täjälle? Paikan konkreettista lajia ei välttämättä ajatella sitä nimettäessä. Esimerkiksi 

parkkipaikka voi olla ensisijaisesti tapaamispaikka ja vasta toissijaisesti parkkipaikka. 

(Ainiala 2003: 218.) 

 

Sirkka Paikkala on kuvannut paikannimistöä verkkona, jossa suurten alueiden nimet 

muodostavat suurisilmäisen verkon, kun taas pienempien alueiden nimet muodostavat 

pienisilmäisemmän verkon. Verkot muodostavat puolestaan koordinaatiston, jonka 

avulla ihminen hahmottaa ulkoista maailmaansa ja suunnistaa siinä. (Paikkala 2001: 

186.) Myös epäviralliset nimet muodostavat verkon ja koordinaatiston, jonka perusteella 

kaupunkimaisemassa voi liikkua. Tärkeimmät paikat, joiden nimet useimmat tuntevat, 

muodostavat isosilmäisen verkon. Harvinaisemmat ja pienemmän joukon käytössä ole-

vat paikat saavat puolestaan epävirallisia nimiä, jotka sijoittuvat pienisilmäiseen, ti-

heämpään verkkoon. Osa nimetyistä paikoista on siis laajoja alueita tai esimerkiksi pai-

kallisille tärkeitä rakennuksia ja maamerkkejä. Pienemmät nimetyt paikat, esimerkiksi 

tapaamispaikat sijoittuvat yleensä tiheälle alueelle ja ovat verkossa niitä pienimpiä sil-

mukoita, joita ilman verkko ei kuitenkaan pysyisi kasassa.  

 

Nimettyjen paikkojen luokitteleminen on tärkeää, sillä erilajiset paikat nimetään usein 

eri tavoin. Paikkojen yksilöinti tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että tietty paikka erotetaan 

toisista samanlajisista paikoista. Tässä tapauksessa paikan erityispiirteet ovat tärkeässä 

asemassa ja riippuvatkin paikan tarkoitteen entiteetistä eli olemuksesta ihmisen kannal-

ta. Nimettyjen paikkojen luokitteleminen auttaa myös nimettyjen paikkojen jakauman 
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tarkastelussa. (Kiviniemi 1990: 46–47.) Epävirallisen nimistön ollessa kyseessä voidaan 

siis tehdä päätelmiä siitä, millaisille paikoille ihmiset antavat epävirallisia nimiä ja mil-

laisille paikoille eivät.  

 

Olen jakanut nimetyt paikat lajien mukaan omiin ryhmiinsä. Luokittelussa olen käyttä-

nyt apuna Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilta löytyvää luokittelua (LIITE 2), 

joka on kaupunkinimistön tallennusta varten muokattu Eero Kiviniemen (1990) laji-

luokittelusta. Kuvio 2 havainnollistaa millaisista paikoista Kemissä käytetään epäviralli-

sia nimiä.  

 

 

KUVIO 2. Nimettyjen paikkojen lajit. 

 

Kuviosta voi nähdä, että aineistoni nimetyt paikat painottuvat erilaisiin ihmisen muok-

kaamiin ja rakentamiin kulttuuripaikkoihin. Kolme suurinta luokkaa ovat rakennukset, 

kulkuväylät ja rakennelmat sekä alueet. Ilmiö selittyy sillä, että eniten nimiä saaneet 

paikat, esimerkiksi rakennukset, muodostavat kaupunkiympäristön lähes kokonaan. 

Kaupungissa suunnistetaan pääasiassa rakennusten, kulkuväylien ja alueiden nimien 

perusteella, joten ne ovat taipuvaisia saamaan myös runsaasti epävirallisia nimiä. Samat 

luokat ovat myös Oulun nimetyimpiä paikkoja (Rousu 2010: 17). Kaiken kaikkiaan ai-
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neistossa nimettyjä paikkoja on yhteensä 225, joista 195 paikkaa eli 86,6 prosenttia ni-

mistä muodostaa kolme suurinta paikanlajiluokkaa. 

 

TAULUKKO 1. Nimettyjen paikkojen ja nimien määrät ja prosentuaaliset osuudet luo-

kittain. 

Paikan laji Paikkoja 

f 

 

% 

Nimiä 

f 

 

% 

Rakennukset 113 50,2 191 53,7 

Kulkuväylät ja rakennelmat 46 20,4 53 14,9 

Alueet 36 16 60 16,9 

Puistot ja muut viheralueet 16 7,1 34 9,6 

Maaperä ja kasvillisuus 5 2,2 5 1,4 

Veteen rajoittuvat paikat 4 1,8 8 2,2 

Pinnanmuodostus 3 1,4 3 0,8 

Vedet 2 1,0 2 0,5 

Yhteensä 225 100 356 100 

 

Nimettyjen paikkojen suhde annettuihin nimiin käy ilmi oheisesta taulukosta (TAU-

LUKKO 1). Taulukosta voi havaita, että suurimmissa luokissa annettuja nimiä on mää-

rällisesti aina enemmän kuin nimettyjä paikkoja. Ilmiö selittyy sillä, että nimettävät pai-

kat saavat usein enemmän kuin yhden epävirallisen nimen. Joukossa voi olla myös 

muutamia sellaisia paikkoja, jotka ovat saaneet epävirallisia nimiä muita paikkoja huo-

mattavasti enemmän. Perusoletuksena voidaan siis pitää, että epävirallisia nimiä on aina 

enemmän kuin nimettyjä paikkoja. 

 

Nimettyjen paikkojen prosentuaalisesta osuudesta voidaan päätellä, että annettuja epävi-

rallisia nimiä on prosentuaalisesti melkein yhtä paljon. Samankaltainen taulukko on 

Ainalan tutkimuksessa Tornion Suensaaren kaupunkinimistössä. Taulukon prosentuaali-

set osuudet noudattelevat samaa kaavaa kuin oheisessa taulukossakin, osuudet ovat hy-

vin lähellä toisiaan. (Ainiala 2004: 37.) Voitaisiinkin olettaa, että nimettyjen paikkojen 

osuudesta voidaan tehdä jo karkeita etukäteispäätelmiä annettujen nimien määrästä. 
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KUVA 2. Nimetyt paikat Kemin keskustan alueella. (Lähde: Kemin kaupunki)   

 

Kuva 2 esittää Kemin keskustan ja Sauvosaaren alueella epävirallisia nimiä saaneita 

paikkoja. Nimetyt paikat on merkitty karttaan mustilla ympyröillä. Kartasta on havaitta-

vissa, että suurin osa keskustan epävirallisia nimiä saaneista paikoista keskittyy Valta-

kadun varrelle ja sen pohjoispäähän. Luonnollinen selitys nimien tiiviille verkolle on se, 

että Valtakadun varrella sijaitsee runsaasti kauppoja, yrityksiä, ravintoloita ja muita pal-

veluita, jotka aktiivikäytössä ovat usein taipuvaisia saamaan myös epävirallisia nimiä. 

Keskustan alueen paikat ovat enemmistön käytössä, joten ei ole ihme, että alueen paikat 

ovat saaneet myös runsaasti epävirallisia nimiä. 
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2.1.1. Rakennukset 

 

Aineistoni nimetyistä paikoista 50 prosenttia on rakennuksia. Esittelen rakennukset ala-

luokittain niiden suuren osuuden vuoksi. Alaluokat jakautuvat seuraavasti: 

- Liikerakennukset 48,7 % 

- Julkiset rakennukset 34,5 %  

- Asuinrakennukset 6,2 %  

- Muut rakennukset 6,2 % 

- Teollisuusrakennukset 4,4 %. 

Kaikista paikanlajeista liikerakennuksia on aineistossani nimetty eniten. Luokka sisältää 

kaupat, kioskit, ravintolat ja kahvilat, jotka ovat kaupunkimaisemalle tyypillisiä paikko-

ja. Liikerakennusten virallisten nimien joukossa on suomenkielisten nimien lisäksi run-

saasti myös vierasperäisiä nimiä. Virallisen nimistön monimuotoisuus on varmasti yksi 

syy myös liikerakennusten runsaalle epäviralliselle nimistölle. Kielenkäyttäjät eivät aina 

koe suunniteltuja virallisia nimiä käytännölliseksi arkikielessä (Ainiala ym. 2008: 142). 

Esimerkiksi ’Bar Hemingway’s’ on saanut käytännöllisemmän nimen Hemppa. 

 

Aineistossa esiintyy erilaisia kauppojen, kioskien ja huoltoasemien nimiä yhteensä 30. 

Epävirallisia nimiä ovat saaneet niin suuret ketjut, kuin paikallisetkin kaupat. Aineistos-

sani esiintyvät muun muassa seuraavat nimet: Ass-market ’S-market’, Natsisiwa ’Lidl’, 

Lappari ’Neste Lapintuuli’ ja Tamppis ’Tampereen Säästö-Tex’. Myös ravintolat, baarit 

ja kahvilat ovat aineistossa hyvin edustettuna, sillä niitä on yhteensä 22. Joukossa on 

esimerkiksi seuraavia nimiä: Posari, Ibiza ’Club Ilona’, Terraario ’Cafe Dolce Vita’ ja 

Kumppari ’Cumulus’. 

 

Toiseksi eniten rakennuksista on nimetty julkisia rakennuksia, joihin kuuluvat esimer-

kiksi oppilaitokset, kulttuuritalot, sairaalat, sekä muut yleiset paikat, joita ylläpidetään 

julkisilla varoilla. Terveyteen liittyvät julkiset rakennukset, kuten terveysasemat ovat 

saaneet epävirallisia nimiä, kuten Länskä ’Länsi-Pohjan keskussairaala’ ja Arvauskeskus 

’Keskustan terveysasema’. Erityisesti oppilaitokset ovat saaneet paljon epävirallisia 

nimiä, esimerkiksi Takitsun koulu ’Takajärven koulu ja Teboil-opisto ’Sauvosaaren 

koulu’. Oppilaitosten runsas nimistö johtunee siitä, että nuoret ovat ahkeria epävirallis-

ten nimien käyttäjiä. Koulu myös herättää ihmisissä paljon tunteita, useimmiten negatii-
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visia, mikä on havaittavissa esimerkiksi seuraavista nimistä: Kidutuskammio, Syvitsyn 

yliopisto ’Syväkankaan koulu’, Karihaaran vankila ’Karihaaran koulu’ ja Eliittikoulu 

’Koivuharjun koulu’ (asenteista nimien takana enemmän luvussa 5).  

 

Liikerakennuksia ja julkisia rakennuksia huomattavasti vähemmän on nimetty asuinta-

loja, teollisia rakennuksia ja muita rakennuksia. On kuitenkin huomattava, että esimer-

kiksi monet kansan- ja työväentalot ovat olleet Kemissä epävirallisen nimeämisen koh-

teena, sillä ne ovat kuuluneet kaupunkimaisemaan usein pitkään ja toimineet merkittä-

vinä vapaa-ajan viettopaikkoina. Tästä esimerkkinä ovat nimet Kansis ’Karihaaran kan-

santalo’ ja Tökäri, joka informantista riippuen voi merkitä joko Kemin vanhaa työväen-

taloa eli nykyistä Sauvo-salia keskustassa tai vaihtoehtoisesti Veitsiluodon työväentaloa 

Rytikarissa. Myös teollisten rakennusten nimiä esiintyy muutama, koska Kemillä on 

pitkät perinteet teollisuuskaupunkina. Alueen suuret työllistäjät Stora Enso ja Metsä 

Group ovat molemmat saaneet runsaasti epävirallisia nimiä. 

 

 

2.1.2. Kulkuväylät ja rakennelmat 

 

Kulkuväylien ja rakennelmien osuus aineistossa on toiseksi suurin, 21 prosenttia. Suurin 

osa luokan paikoista on epävirallisille nimille hieman epätyypillisesti katuja, teitä ja 

risteyksiä. Erilaisia rakennelmia, kuten bussipysäkkejä, siltoja ja patsaita on nimetty 

huomattavasti vähemmän. Yhteensä 21 katua ja tietä on saanut yhden tai useamman 

epävirallisen nimen aineistossa. Nimetyistä teistä esimerkkejä ovat Hillis ’Hillankuja’, 

Iso tie ’Valtatie 4’. Kaatopaikantie ’Marostenmäentie’ ja Koulun tie ’Satamalehdontie’.  

 

Kaupunkilainen ei hahmota ympäristöään kadunnimien perusteella, vaan kaupunkimai-

semassa suunnistetaan esimerkiksi rakennusten perusteella (Ainiala 2002). Sen vuoksi 

kadutkaan eivät välttämättä saa epävirallisia nimiä. Kemissä näyttäisi kuitenkin olevan 

erilainen tilanne, sillä katujen ja teiden osuus kaikista nimetyistä paikoista on noin yh-

deksän prosenttia. Tämä tarkoittanee sitä, että ainakin osa kemiläisistä hahmottaa ympä-

ristöään myös katujen perusteella. Ainialan mukaan kadut saavatkin epävirallisia nimiä 

isommissa kaupungeissa (2002). Naapurikaupunki Torniossa katuja ei kuitenkaan ole 

juuri nimetty, vaikka Kemi ja Tornio eivät eroa kooltaan merkittävästi (Ainiala 2004: 

47). Kuopion epävirallisista paikannimistä tehdyssä tutkimuksessa mainitaan ainoastaan 
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neljä kadun epävirallista nimeä (Korkalainen 2002: 16). Voisiko Kemissä vallita erilai-

nen nimeämiskulttuuri? Hahmottavatko kemiläiset ympäristöään samalla tavalla kuin 

suurissa kaupungeissa, joissa kadut saavat herkemmin epävirallisia nimiä. 

 

Myös erilaisia risteyksiä on nimetty paljon, mikä johtunee siitä, että niillä ei usein ole 

virallista nimeä. Esimerkkejä risteysten nimistä ovat Taljan mutka ’Ouluntien liittymis-

kohta Eteläntiehen’ ja Hartikaisen kuluma ’Pohjoisrantakadun ja Asemakadun risteys’. 

Risteyksen määrittely voi olla hyödyllistä puhekielessä esimerkiksi onnettomuus- tai 

tapaamispaikkana, joten virallisesti nimettömät paikat saavat herkästi puhekielessä epä-

virallisen nimen. 

 

Bussipysäkkien virallisia nimiä ei usein tiedetä tai käytetä Kemissä, joten niitä on pyrit-

ty yksilöimään epävirallisilla nimillä kuten Kaupanpysäkki ’Bussipysäkki Ajoksessa’ ja 

Prisman pysäkki ’Prisman vieressä oleva bussipysäkki’. Sillat ovat tärkeitä kulkuväyliä, 

joten niillä on taipumus saada virallisen nimensä rinnalle myös epävirallisia, esimerkik-

si Esson silta ’Eteläntien yli kulkeva silta’ ja Huokausten silta ’Nauskanojan silta’.  

Bussipysäkkien tapaan informantit eivät aina tienneet siltojen virallisia nimiä, siksi esi-

merkiksi Eteläntien ylitse kulkeva silta on nimetty Esson sillaksi vieressä sijainneen 

huoltoaseman mukaan. Kaikilla silloilla ei välttämättä edes ole virallista nimeä, joten ne 

nimetään esimerkiksi ulkonäkönsä tai lähellä olevan asian mukaan. 

 

Patsaita ja taideteoksia käytetään usein kiintopisteinä ja tapaamispaikkoina, jonka vuok-

si niitä yksilöidään epävirallisilla nimillä. Ihmiset eivät välttämättä tiedä patsaiden ja 

taideteosten virallisia nimiä, joten niitä nimetään epävirallisesti. Esimerkiksi Kemin 

uimahallin pihalla sijaitseva Ystävykset-patsas on saanut nimen Sammakko, koska pat-

sas koostuu kahdesta lapsihahmosta sekä sammakosta. Myöskään Valtakadun eteläpääs-

sä sijaitsevaa liikenneympyrän taideteosta ei tunneta virallisella nimellä, vaan se on saa-

nut ulkonäön perusteella nimet Katiska ja Sillipurkki.  
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2.1.3. Alueet 

 

Asuinalueet ovat kenties keskeisintä paikannimistöä esikaupunkialueella asuville. Alu-

eiden nimet toimivat usein paikanmäärittäjinä ja niiden avulla on helppoa sijoittaa mie-

lessään kartalle esimerkiksi jokin tietty pienempi paikka, vaikkapa sukulaisen koti. 

Useimmat kemiläiset asuinalueet ovatkin saaneet epävirallisia nimiä virallisen nimensä 

rinnalle, sillä aluenimiä käytetään puhekielessä runsaasti. 

 

Informanteistani lähes jokainen tiesi epävirallisen nimen jollekin Kemin kaupunginosal-

le tai asuinalueelle. Aineistossa on yhteensä 27 kaupunginosaa tai asuinaluetta, jotka 

ovat saaneet yhden tai useamman epävirallisen nimen. Alueiden prosentuaalinen osuus 

aineistossa on 16 prosenttia eli ne ovat kolmanneksi nimetyimpiä paikkoja Kemissä. 

Kokonaisia kaupunginosia on nimetty runsaasti: Hepla, Höpölä ’Hepolahti’, Hajusaari, 

Paisku ’Pajusaari’ ja Saukki ’Sauvosaari’. Myös pienemmät asuinalueet ovat saaneet 

epävirallisia vastineita, kuten Mökkiperä ’pientaloalue Ajoksessa’ ja Minkkitarha ’rivi-

taloalue Hepolassa’. Lähes kaikki Kemin kaupunginosat ovat saaneet epävirallisia vas-

tineita. Aineistosta ei kuitenkaan löydy nimiä esimerkiksi Paattiolle, Nauskalle ja Riti-

kalle. Tästä huolimatta niilläkin voi olla epävirallisia nimiä, jotka eivät vain ole päässeet 

informanttieni kautta mukaan tutkimusaineistoon. 

 

Kemin asuinalueiden nimet eroavat jonkin verran Oulun alueiden nimistä. Rousun mu-

kaan asuinalueet herättävät oululaisissa nuorissa erilaisia kärjistettyjä mielikuvia, joten 

nimiä on Oulussa annettu runsaasti. Oululaisia asuinalueiden epävirallisia nimiä ovat 

esimerkiksi Ghettovainio, Lestaperä ja Veri-Toppila. (Rousu 2010: 18.) Kemissä yhtä 

kärjistettyä jakoa eri asuinalueiden välillä ei ole, joskin tietyillä alueilla saattaa olla 

omanlaisensa maine. Silti kemiläisiä asuinalueita ei ole nimetty yhtä kärjistetysti kuin 

Oulussa. Enimmäkseen alueiden nimet ovat erilaisia virallisen nimen perusteella tehtyjä 

johdoksia, esimerkiksi Rytkä ’Rytikari’ ja Syvitsy ’Syväkangas’. 

 

Paikanlajiluokituksessa alueisiin luetaan myös torit, aukiot ja parkkipaikat omana ala-

luokkanaan (LIITE 2). Parkkipaikat ovat tyypillisiä autoilevan nuorison kohtaamispaik-

koja, eikä niillä yleensä ole virallista nimeä. Useimmat Kemin keskustan suurimmista 

parkkipaikoista on nimetty epävirallisesti, ja nimistä on havaittavissa niiden tehtävä 

juuri nuorison tapaamispaikkana. Aineistossa on esimerkiksi seuraavia nimiä: Pappa-
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parkki ’City-Marketin parkkipaikka’, Amisparkki, Täikkö ’Täiköntorin parkkipaikka’ ja 

Sokoksen parkkipaikka, Sokkarin parkkipaikka ’Priman parkkipaikka’. Myös Torniossa 

on nimetty useita parkkipaikkoja, löytyypä sieltäkin Amisparkki (Ainiala 2004: 43). 

Parkkipaikkojen lisäksi Kemissä ainoastaan yksi tori, Täiköntori, on saanut epäviralli-

semman nimen Täikkö. 

 

 

2.1.4. Muut paikan lajit 

 

Kolmen suurimman luokan lisäksi aineistossani on huomattavasti vähemmälle edustuk-

selle jääneitä paikanlajiluokkia. Puistoihin ja viheralueisiin kuuluvia paikkoja on nimet-

ty yhteensä 16, joiden joukossa on uimarantoja, urheilukenttiä ja muutama puisto. Kau-

punkimaisemassa viheralueita ei ole yhtä paljon verrattuna esimerkiksi rakennuksiin, 

joten nimettyjen puistojen ja viheralueiden vähäisyys selittyy sillä. Aineistossa on esi-

merkiksi seuraavanlaisia nimiä: Strawberry Nose, Mansku ’Mansikkanokan uimaranta’, 

Leiska ’Tepontien leikkikenttä’ ja Rantsu ’Meripuisto’. Viheralueiden nimien määrä 

olisi vielä vähemmän, ellei mukana olisi Mansikkanokan rinnakkaisnimiä, joita on 

huomattavan paljon (rinnakkaisnimistä enemmän luvussa 2.2.).  

 

Maankohoumaan ja maaperään liittyviä paikkoja on nimetty vähän. Ihmisen luomat 

paikat ovat kaupunkinimistössä dominoivia, joten luonnon muodostamia paikkoja ja 

näin ollen myös niihin liittyvää nimistöä on vähän.  Maankohoumia, kuten mäkiä ja 

kumpuja, on nimetty kolme: Kuusiniemen vuoret ’Jättömaakasat Mäntylässä’, Ba-

naanikukkula ’Kaareva kumpu Meripuistossa’ ja Kirkonmäki ’Veitsiluodon kirkon mä-

ki’. Nimetyt paikat ovat kaikki kuitenkin tavalla tai toisella ihmisen muokkaamia, joten 

luontopaikkojen nimiä ne varsinaisesti eivät ole. Maaperään liittyvää nimistöä on aino-

astaan metsäalueista, esimerkiksi Pommikangas ’alue lentokentän takana’ sekä Kuikku 

’Kuivanuoro’. 

 

Vesiä ja veteen rajoittuvia paikkoja on yhteensä seitsemän. Suurin osa niistä on jollakin 

tavalla ihmisen muokkaamia, esimerkiksi Kemin Manhattan ’Sisäsatama, Tullinranta’, 

Hahtis ’Hahtisaaren venesatama’ ja Altaat ’Veitsiluodon kala-altaat’.  Aineistossa on 

myös kaksi saarta, jotka ovat saaneet epävirallisia nimiä: Veiska, Veitsikka ’Veitsiluoto’ 

sekä Laitakaribia ’Laitakari’. 
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2.2. Attraktiokeskukset 

 

Samalla paikalla voi olla samanaikaisesti useita eri rinnakkaisnimiä tai -muotoja. Rin-

nakkaisnimiä ovat samaa tarkoittavat ilmaukset, joilla on keskenään eri nimeämisperus-

teet, toisin sanoen saman paikan toiset nimet. Rinnakkaismuotoja puolestaan ovat ne 

samatarkoitteiset nimimuodot, jotka eroavat toisistaan ainoastaan fonologisesti tai mor-

fologisesti, niillä on siis sama lähtöasu. (Ainiala 1997: 28–29; Kiviniemi & Pitkänen & 

Zilliacus 1974: 47.) Kaupunkinimistössä on muodostettu runsaasti epävirallisia nimi-

muotoja yhden virallisen nimen pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki samasta viral-

lisesta nimestä muodostetut epäviralliset muodot ovat saman nimen rinnakkaismuotoja, 

eivät eri nimiä. (Ainiala 2004: 38.) 

 

Useita rinnakkaismuotoja saaneet paikat ovat attraktiokeskuksia eli erityisen mielen-

kiinnon kohteeksi päätyneitä aihepiirejä. Attraktiokeskukset vetävät puoleensa uusia 

sanoja, tässä tapauksessa nimiä, jotka muodostavat nimirykelmän. (Hakulinen & Ojanen 

1976: 31.) Seuraavaksi käsittelen aineistosta löytyviä attraktiokeskuksia ja syitä niiden 

takana. 

 

Aineistossani on yhteensä 57 paikkaa, jolla on rinnakkaismuotoja. Näistä 24:lla on kaksi 

rinnakkaismuotoa. Kolme rinnakkaista muotoa on 16 paikalla. Listaan seuraavassa 

kaikki paikat, joilla rinnakkaismuotoja on yli kolme. Suluissa oleva luku tarkoittaa rin-

nakkaismuotojen määrää.  

 

Mansikkanokan uimaranta (10)  Mansikkanokka, Mansis, Manski, Manskis, 

   Mansku, Mantsu, Mantsa, Nokka, Rantsu, 

   Strawberry Nose 

Pizzeria San Milano (9)  Kaken lättybaari, Kake, Kaken paikka, Kaken 

   pizza, Kaken pizzeria, Milano, Mylly,  

   Raatihuone 

Metsä Group (8)  Botnia, Kemari, Kemi Oy, Kemiyhtiö,  

   Kemppari, Leivän isä, Mettäbotnia, Ämbee 

Stora Enso (7)  Enso, Stora, Stuura, Tora Enso, Veiska,  

   Veiskan tehtaat, Veitsikka 

Corner Inn (5)  Korneri, Corneri, Kortsu, Kulma, Kuluma 
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Kemin lyseon lukio (5)  Kemin lukio, Kemin lyskä, Lukio, Lyseo, 

   Lyska/Lyskä 

Meripuisto (5)  Mylly, Myllynmäki, Paviljongin mäki,  

   Pusupuisto, Rantsu 

Tampereen Säästötex (5)  Taivanin aukio, Tammerteksi, Tammertesti, 

   Tampereen Matti, Tamppis 

Bar Hemingway’s (4)  Hemmari, Hemppa, Hemppari, Panimo 

Club Ilona (4)  Ibiza, Ilona, Pohjola/Pohojola, Ulina 

Hepola (4)   Arabikylä, Hepla, Höpölahti, Höpölä 

Kemi (4)   Kembolandia, Kemingrad, Kempa, Kempala 

Neste Lapintuuli (4)  Lappari, Nessu, Unioni, Unska 

Max Grilli (4)  Kalle, Maxi, Se vietnamilaisten paikka, Täikön 

   grilli 

Rytikari (4)   Rytky, Rytkä, Ryydkare, Veikkari 

S-market (4)   Ass-market, Eka, Euro, Ss-marketti 

Syväkankaan kioski (4)  Kymppikiska, Kymppäri, Syvitsyn kiska,  

   Syöpäläisten kioski. 

 

Suurimmat attraktiokeskukset (rinnakkaismuotoja enemmän kuin viisi) ovat paikkoja, 

joilla on kemiläisille suuri merkitys. Mansikkanokan uimaranta on toiminut vuosia 

nuorten kokoontumispaikkana kesäisin, siksi se on tyypillisesti saanut suuren joukon 

epävirallisia nimiä. Pizzeria San Milano on puolestaan suosittu ravintola, jonka omistaja 

määrittää osaa epävirallisista nimistä (palaan asiaan primaaria nimistöä käsittelevässä 

luvussa). Metsä Group ja Stora Enso ovat kaupungin tärkeimpiä työllistäjiä, joten ne 

ovat saaneet runsaasti epävirallista nimistöä. Tehtaiden viralliset nimet ovat muuttuneet 

vuosien aikana, joten osa epävirallisista nimistä on elämään jääneitä vanhoja virallisia 

nimiä (tästä lisää luvussa 2.5).  

 

Osalla luettelon nimistä on runsaasti rinnakkaismuotoja, mikä on seurausta slanginimis-

tölle tyypillisestä ketjuuntumisesta. Yhden nimen pohjalta voidaan muodostaa lukuisia 

variantteja ja muutoksia, jonka seurauksena nimistä saattaa muodostua nimiryppäitä eli 

assosiaatioketjuja. (Ainiala 2003: 212.) Esimerkiksi Tornion epävirallisessa nimistössä 

Paradise-niminen disko on saanut rinnakkaismuotoja, kuten Paradaissi, Paratiisi, Pa-

rasiitti, Parajööteri ja Jööteri (Ainiala 2004: 44).  
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Ketjuuntumista on havaittavissa myös Kemin epävirallisessa nimistössä. Esimerkiksi 

Mansikkanokan uimarannan nimissä on nimiketju Mansis – Manski – Manskis – Mans-

ku – Mantsu – Mantsa. Myös Bar Hemingway’silla on ketjuuntuneita nimiä: Hemmari, 

Hemppa, Hemppari. Nimiryppäitä ja ketjuuntumista ei kuitenkaan tule sekoittaa toisiin-

sa. Ketjuuntuneissa nimissä on havaittavissa morfologista ja fonologista yhteneväisyyt-

tä, kun taas nimiryppäisiin voidaan lukea kaikki virallisesta nimestä muodostetut rin-

nakkaismuodot. 

 

 

2.3. Ekspansiokeskukset 

 

Monissa epävirallista nimistöä käsittelevissä tutkimuksissa käsitellään ekspansiokes-

kuksia eli nimiä, joissa jokin kiinnostava, mielessä oleva aihepiiri on siirtynyt myös 

nimistöön (Hakulinen & Ojanen: 1976: 45). Nuorten käyttämää nimistöä tutkittaessa 

tällaisia aihepiirejä ovat erilaiset tabut, esimerkiksi alkoholi ja seksuaalisuus. Alkoholiin 

viittaavaa nimistöä ovat esimerkiksi Kuopiossa käytettävät nimet Yrjöpuisto ja Juoppo-

parkki. (Korkalainen 2002: 39–40.) Alatyylisiä, seksuaalisuuteen viittaavia nimiä ovat 

Vilppulassa käytettävät Kikkelipatsas, Ruikkulampi, Punamulkku ja Hetekkamäki (Luo-

va 2007: 33). 

 

Kemin aineistossa alatyylistä nimistöä ei ole kuitenkaan juuri lainkaan havaittavissa. 

Alkoholiin viittaavia nimiä ei ole aineistossa lainkaan, ja ainoat seksuaalisuuteen edes 

hieman viittaavat nimet ovat Meripuistoa tarkoittava Pusupuisto, alun perin sairaanhoi-

tajille tarkoitetun kerrostalon nimi Impilinna ja vanha Terveydenhoito-oppilaitoksen 

nimi Jakomo. Alatyylisten nimien vähäinen edustus aineistossa johtunee siitä, että suu-

rin osa informanteistani on aikuisikään päässeitä, eivätkä välttämättä tunne tai halua 

käyttää alatyylistä nimistöä. Todennäköisesti Kemissä on olemassa alatyylistä nimistöä 

enemmänkin, mutta omaan aineistooni sellaisia nimiä ei juuri ole päätynyt.  
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2.4. Sama nimi monen paikan nimenä 

 

Perinteisesti paikannimitutkimuksessa on ajateltu, että paikannimi on monoreferentiaa-

linen eli yksitarkoitteinen, eikä sama nimi voi tarkoittaa montaa eri paikkaa yhtä aikaa. 

Jos nimi tarkoittaisi useita paikkoja, olisi kyseessä myös eri nimi. (Ainiala 1997: 23.)  

Brink (1988: 134) on sen sijaan sitä mieltä, että yhdellä nimellä voi olla useita tarkoit-

teita, tällöin kyseessä on tarkoitteen laajentuminen. Nimi siis laajentuu alkuperäisestä 

tarkoitteestaan kattamaan myös toisen tarkoitteen.  

 

Epävirallisessa nimistössä sama nimi voi kuitenkin toimia useamman paikan nimenä. 

Nimenkäyttäjä yleensä tietää nimen tarkoittaman paikan kontekstista, jossa nimeä käy-

tetään. Sauvosaaresta johdettu epävirallinen muoto Saukki voi tarkoittaa asuinaluetta, 

mutta toisaalta se voi tarkoittaa myös Sauvosaaren koulua tai urheilukenttää. Laajem-

man alueen nimi toimii näin ollen joissakin tapauksissa myös pienemmän kokonaisuu-

den nimenä. Tällaista ilmiötä kutsutaan metonymiaksi. Vastaavan kaltainen tilanne on 

myös sekä Hahtisaarenkatua että Hahtisaaren venesatamaa tarkoittavan nimen Hahtis 

kohdalla. Ei ole mahdollista määrittää aineiston perusteella kumman nimityksenä Hah-

tis on alun perin ollut olemassa ensimmäisenä, mutta nimen tarkoite on laajentunut kä-

sittämään kadun lisäksi venesatamaa tai toisin päin.  

 

Toisaalta sama nimi voi merkitä eri nimenkäyttäjille eri paikkoja. Sittari tarkoittaa toi-

selle informantille City-Marketia, kun toinen ymmärtää nimen tarkoitteen kauppakeskus 

City-Kulmana. Näin ollen kyseessä kaksi erillistä paikkaa, joilla on samalta näyttävä 

nimi, sillä nimen tarkoite ei ole informanteille sama. Nimenantoperusteet voivat siis olla 

erilaiset, vaikka lopputuloksena onkin sama epävirallinen nimi. Sittari on käypä johdos 

niin City-Marketista kuin City-Kulmastakin.  
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3. NIMENMUODOSTUSTAVAT 

 

3.1. Epävirallisten nimien muodostaminen 

 

Epävirallisen kaupunkinimistön muodostamisessa on paljon samaa kuin slangisanojen 

muodostuksessa. Luokittelun pohjana käytetään alun perin Peter McCluren lisänimien 

luokittelumallia, joka sopii hyvin myös epävirallisten nimien luokitteluun. Luokittelussa 

nimet jaetaan kahtia muodostustavan perusteella sekundaareihin eli virallisen nimen 

pohjalta muodostettuihin ja primaareihin eli jonkin muun kuin virallisen nimen perus-

teella muodostettuihin nimiin. (Ainiala 2003: 211–212; Ainiala ym. 2008: 138.) 

 

Sekundaareja nimenmuodostustapoja ovat johtaminen (Rutsku ’Ruutti’), lyhentäminen 

(Kittis ’Kittilänjärvi’, Gringo ’Old Gringo’) ja mukaelmat (Korneri ’Corner Inn’). Pri-

maarit nimet jakautuvat puolestaan kahtia pelkkää paikan lajia ilmaiseviin nimiin (Leis-

ka ’Tepontien leikkikenttä’, Kiska ’Rytikarin kioski’) ja erityispiirrettä ilmaiseviin ni-

miin. Erityispiirrettä ilmaisevat nimet jakautuvat nimeämisperusteen mukaisesti ala-

ryhmiin, joita voivat olla paikan sijainti (Veiskan silta ’Veitsiluotoon johtava silta’), 

paikan ominaisuus (Banaanikukkula ’kaareva kumpu Meripuistossa’), paikalla oleva tai 

esiintyvä (Kirkonmäki ’mäki, jonka päällä Veitsiluodon kirkko sijaitsee’) ja paikan suh-

de ihmiseen (Kaken lättybaari ’Pizzeria San Milano’). (Ainiala 2003: 211–213.)  

 

Epävirallisessa kaupunkinimistössä sekundaareja nimiä on selvästi primaareja enemmän 

(Ainiala 2003: 211). Ilmiö on havaittavissa myös Kemin aineistossa, jossa sekundaareja 

nimiä on 64,4 prosenttia ja primaareja 35,6 prosenttia. Kuvioissa 3 ja 4 on nähtävissä 

tarkemmin sekundaarien ja primaarien nimien jakauma aineistossa. Sekundaarien nimi-

en alaryhmissä on enemmän hajontaa kuin primaareissa, joissa nimet jakautuvat tasai-

semmin eri ryhmiin. Sekundaareissa nimissä selvässä enemmistössä on johtaminen, 

jonka lisäksi muiden nimenmuodostustapojen edustus on huomattavasti pienempi. Pri-

maareissa nimissä paikan suhde ihmiseen on enemmistössä, mutta muut nimeämispe-

rusteet saavat tasaisemman edustuksen kuin sekundaareissa nimissä. Primaareissa ni-

missä ei esiinny yhtä pieniä muodostusryhmiä sekundaareihin nimiin verrattuna.  

 

Suurin syy siihen, miksi johdoksia tai sekundaareja nimiä ylipäätään on huomattavasti 

enemmän kuin yhtäkään primaaria nimenmuodostusluokkaa, on johtamisen korkea pro-
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duktiivisuus. Nimiä on helpointa muodostaa liittämällä erilaisia johtimia kantanimeen. 

Sen sijaan primaarit nimenmuodostustavat vaativat nimenmuodostajalta alkuperäisen 

virallisen nimen ja paikan ominaisuuksien syvempää analysointia.  

 

 

KUVIO 3. Sekundaarit paikannimet aineistossa. 

 

KUVIO 4. Primaarit paikannimet aineistossa. 

 

Käsittelen tässä luvussa aineistoni merkittävimpiä nimenmuodostustapoja. En koe tär-

keäksi tarkastella kaikkia aineistossa esiintyviä nimenmuodostustapoja yksitellen, koska 
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aiemmat tutkimukset alasta ovat mielestäni käsitelleet asiaa kattavasti. Yleisimpien 

muodostustapojen lisäksi otan tarkasteluun myös aineistosta nousevia harvinaisempia 

nimenmuodostustapoja, kuten fossiloituneet nimet ja synonyyminimet. 

 

 

3.2. Sekundaarit nimet 

 

3.2.1.  Johtaminen 

 

Sekundaarissa nimistössä yleisin nimenmuodostustapa on johtaminen (Ainiala 2005: 

15). Myös Kemin aineistossa johtaminen nimenmuodostustapana on selkeässä enem-

mistössä, sillä 28 prosenttia aineiston kaikista nimistä on johtimella muodostettuja. 

Epävirallisissa paikannimissä käytetyt johtimet ovat yleensä samoja kuin slangissakin 

käytetyt (Ainiala ym. 2008: 138). Slangijohdin ei aiheuta sanaan tai nimeen merkityk-

sen muutosta, vaan se on enemmänkin tyylillinen keino. Uusi sananloppu ei siis tuota 

sanaan semanttista muutosta, siksi slangijohtamista voisikin kutsua semanttisesti tyhjäk-

si johtamiseksi. (Nahkola 1999: 195.)  Slangissa yleiset johtimet -is, -Ari, -(k)kA, -tsi, -

tsu ja -A ovat myös produktiivisimpia kaupunkinimistön johtimia (VISK § 214; Pauno-

nen 2000: 25; Ainiala 2003: 211).  

 

Kaikkia edellä mainittuja johtimia A-johdinta lukuun ottamatta on käytetty myös Kemin 

epävirallisessa nimistössä. Tässä luvussa käsittelen käytetyimpiä johtimia. Seuraavassa 

luettelossa on kaikki aineistossa esiintyvät johtimet osuuksineen ja esimerkkeineen lu-

kuun ottamatta vain yhdessä nimessä esiintyneitä johtimia: 

 

-is (23 %) Aulis ’Aulabaari’, Hahtis ’Hahtisaarenkatu, Hahtisaaren ve-

nesatama’, Hillis ’Hillankuja’, Tervis ’Tervahalli’ 

-Ari (16 %) Hemppari ’Bar Hemingway’s’, Kiekkäri ’Monitarmon kier-

rätyskeskus’, Tökäri ’Veitsiluodon työväentalo’ 

-tsu, -tsy (13 %) Kartsuhaara ’Karihaara’, Kortsu ’Corner Inn’, Syvitsy ’Sy-

väkangas’, Pavitsu ’Paavonkari, Paavonkarin urheilukenttä’ 

-skA (10 %) Kitiskä ’Kittilänjärvi’, Länskä ’Länsi-Pohjan keskussairaala’, 

Veiska ’Veitsiluoto, Stora Enson tehdas Veitsiluodossa’ 

-(k)ka (5 %)  Sotka ’Sotisaari’, Rytkä ’Rytikari’, Veitsikka ’Veitsiluoto’ 
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-ky, -ku (4 %) Rytky ’Rytikari’, Sotku ’Sotisaari’, Vietku ’vietnamilainen 

ravintola Orkidean kukka’, Vähky ’Vähämaa’ 

-sku (4 %)  Paisku ’Pajusaari’, Rutsku ’Ruutti’, Sosku ’Sosiaalitoimisto’ 

-kku (3%) Kuikku ’Kuivanuoro’, Peukku ’Peurasaari’, Rytkän neukku 

’Rytikarin neuvola’ 

-ski (3 %) Alski ’Alaoja’, Elski ’Elijärventie’, Manski ’Mansikkanokan 

uimaranta’ 

-tsi (2 %) Kertsi ’Pajusaaren kerhotila’, Peukun kertsi ’Peurasaaren 

kerhotila’ 

-tsa (2 %) Kartsa ’Kemin keskusta’, Mantsa ’Mansikkanokan uimaran-

ta’ 

-(p)pa (2 %) Hemppa ’Bar Hemingway’s’, Kempa ‘Kemi’ 

-ssu (2 %) Nessu ’Neste Lapintuuli’, Sossu ’Sosiaalitoimisto’. 

 

Aineistossa esiintyy eniten (23 %) nimiä, joissa on slangijohdin -is. Sellaisia ovat esi-

merkiksi Kitis ’Kittilänjärvi’, Kulttis ’Kemin kulttuurikeskus’, Mirjis ’Mirjamintie’, 

Nahkis ’Nahkurinkatu’ ja Pullis ’Kahvila Pulla-Jussi’. Tulos on odotusten mukainen, 

sillä epävirallisessa nimistössä is-johdin on yleensä produktiivisin. Helsingin slangissa 

johdinta on käytetty alun perin erityisesti ruotsin kielestä peräisin olevien sanojen yh-

teydessä jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Nykyisin johdinta ei voi pitää enää yksin-

omaan Helsingin slangin yleispiirteenä, sillä se on levinnyt koko suomalaisen kieliyh-

teisön käyttöön niin sanaston kuin nimistönkin osalta. (Mielikäinen 1994: 38; Lehtinen 

1994; Paunonen 2000: 26, 28.) Ainakin Oulussa, Nokialla ja Vilppulassa tilanne on sa-

ma kuin Kemissä, is-johdin on yleisin epävirallisten paikannimien johdin. (Rousu 2010: 

28; Pirhonen 2004: 25; Luova 2007: 35).  

 

Toiseksi eniten (16 %) aineistossa esiintyy nimiä, joissa on Ari-johdin: Lappari ’Neste 

Lapintuuli’, Peippari ’Kehitysvammaisten päiväkeskus Peiponpesä’ ja Posari ’Pohjolan 

Sanomien toimitalo’. Slangisanastossa produktiivisin johdin on yleensä -Ari, kun taas 

epävirallisissa paikannimissä se on yleensä toiseksi käytetyin. Johtimena -is on paikan-

nimissä selkeästi yksilöivämpi kuin -Ari, joka esiintyy yleensä appellatiivisemmissa 

nimissä. (Mielikäinen 2005: 38–39) 
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Lisäksi aineistossa on johtimia, jotka esiintyvät vain kerran yhdessä nimessä: Lillu 

’Lidl’, Purseri ’Pursiseura’, Saukki ’Sauvosaari, Sauvosaaren koulu, Sauvosaaren urhei-

lukenttä’, Uippi ’Kemin uimahalli’ ja Urkki ’Kemin urheilutalo’. Harvinaisuudestaan 

huolimatta johtimet täyttävät tehtävänsä hyvin eli lyhentävät virallista nimeä. 

 

Kahden enemmistössä olevan johtimen lisäksi aineistossa esiintyy kohtuullisesti myös 

johtimia -tsu/-tsy ja -skA. Slangissakin runsaasti käytetty johdin on -tsu, mutta aineistos-

sa se on saanut rinnalleen kahdessa nimessä käytetyn tsy-johtimen. Syväkankaan epävi-

rallisessa vastineessa Syvitsy y:llistä johdinvarianttia on käytetty nimivartalon etisen 

vokaalin vuoksi. Kivikangasta tarkoittava Kivitsy noudattelee myös vokaaliharmonian 

sääntöjä, sillä nimivartalo sisältää ainoastaan neutraalivokaalin i, joten johtimena on 

etinen -tsy. Kaikissa slangisanoissa vokaaliharmonia ei kuitenkaan välttämättä toteudu 

(VISK § 15), mikä on havaittavissa esimerkiksi aineistosta poimitusta Siikakangasta 

tarkoittavasta nimestä Siikitsu, jossa neutraalivokaali i:stä huolimatta johtimeksi on va-

likoitunut takainen -tsu. 

 

Huomattavaa on, että A-johdinta ei esiinny Kemin aineistossa lainkaan. Helsingin epä-

virallisessa nimistössä Espa- ja Freda -tyyppiset nimet ovat yleisiä, mutta Kemin ai-

neistossa sen tyyppisiä nimiä ei ole. Tämä voi johtua siitä, että A-johdin esiintyy slan-

gissa yleensä vierasperäisen lähtösanan yhteydessä (VISK § 218). Kemin paikannimis-

tössä ei varsinaisesti esiinny vierasperäisiä nimiä, ellei kauppojen ja ravintoloiden nimiä 

oteta huomioon. Näin ollen A-johdin ei edustu nimistössä, kuten esimerkiksi Helsingis-

sä, jossa on paljon ruotsinkielistä nimistöä.  

 

 

3.2.2. Lyhentäminen 

 

Lyhentämällä muodostetut epäviralliset nimet voivat olla johtimellisia, jolloin kan-

tanimenä on usein yhdysnimi (Ainiala 2003: 211). Johtamalla lyhentämisen taustalla voi 

olla esimerkiksi se, että alkuperäinen virallinen nimi tuntuu puhekielessä pitkältä. Toi-

saalta johtamalla lyhentäminen voi olla tavallisen johtamisen tavoin ainoastaan tyylilli-

nen keino, joka ei tuo nimelle suoranaisesti uutta merkitystä. Aineiston johtamalla ly-

hennettyjä nimiä ovat esimerkiksi Manski ’Mansikkanokan uimaranta’ ja Syvis ’Syvä-

kangas’. 
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Epävirallinen nimi voi lyhentyä myös elliptisesti, jolloin nimi lyhenee yhdellä tai use-

ammalla nimielementillä (Kiviniemi 1975: 23). Aineistossa elliptisesti lyhentyneitä ni-

miä ovat esimerkiksi Enso ’Stora Enso’, Stora ’Stora Enso’, Galleria ’Jalokivigalleria’ 

ja Altaat ’Rytikarin kala-altaat’. Elliptisesti lyhentyneistä nimistä käyttöön voi jäädä 

joko paikanlajia tarkoittava perusosa, kuten Galleria tai jompikumpi nimenosasta, kuten 

vierasperäisessä nimessä Stora Enso on tapahtunut. Nimestä voi jäädä jäljelle myös 

pelkkä määriteosa, esimerkiksi Maxi ’Max-Grilli’.  

 

Käyttäjän näkökulmasta nimien elliptinen lyhentäminen on helppoa, ja kanssakeskuste-

lija yleensä ymmärtää elliptisesti lyhentyneen nimen tarkoituksen. Esimerkiksi Galleri-

asta kemiläinen tietää heti, että kyseessä on Jalokivigalleria, sillä Kemissä ei ole muita 

merkittäviä gallerioita. Myös Rytikarin makean veden altaita tarkoittava nimi Altaat on 

useimmalle tuttu, eikä sitä tavata sekoittaa oman kokemukseni mukaan vaikkapa uima-

halliin ja uima-altaisiin, vaan kaikki tietävät yleensä nimen tarkoitteen. 

 

Elliptiseen lyhentymiseen voidaan lukea kuuluvaksi myös reduktio, jossa nimi lyhentyy 

keskeltä elliptisesti.  Aineistossa esiintyy perinteistä reduktiota, jossa nimi lyhenee kes-

keltä kokonaisella nimenosalla. (Kiviniemi 1975: 65.)  Tällainen tapaus on Paviskan 

ranta, joka tarkoittaa Paavonkarin uimrantaa. Aineistosta löytyy myös tapauksia, joissa 

reduktio lyhentää yksiosaisia nimiä siten, että tietyt äänteet tai kokonaiset tavut poistu-

vat nimen keskeltä: Hepla ’Hepola’ ja Kikli ’Kiikeli’. Nimen Hepla voi toisaalta ym-

märtää myös vanhan virallisen nimen Hepolahti lyhentymänä, mutta siinäkin tapaukses-

sa epävirallisessa nimessä on havaittavissa reduktio.  

 

Lyhennenimien erikoisryhmä on viime vuosina yleistyneet kirjainlyhenteet, jotka ovat 

olleet aiemmin erityisen suosittuja sotilasslangissa. Paikannimissä kirjainlyhenteitä käy-

tetään nykyisin paljon myös virallisesti esimerkiksi yritysten, instituutioiden ja raken-

nusten nimissä. Siksi yleiskielisen ja puhekielisen nimen rajasta on tullut häilyvä, ja 

kirjainlyhenteitä käytetään paljon myös epävirallisissa paikannimissä. Virallisiksi tai 

yleiskielisiksi nimiksi voidaan tulkita yleiseen käyttöön levinneet nimet, kuten YTHS 

’Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö’ ja Kela ’Kansaneläkelaitos’. Kelasta todettakoon, 

että vanhan KEL-lyhenteen sijaan nimestä käytetään a-loppuista muotoa, sillä lyhen-

nesanat pyrkivät usein CVCV-muotoon. Kirjallisesta käytöstä puhekieleen siirtyneet tai 

niiden mallin mukaisesti muodostetut lyhenteet, joita käytetään suppealla alueella tai 
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pienessä yhteisössä, ovat puolestaan epävirallisia kirjainlyhennenimiä. (Mielikäinen 

2005: 41-42; Lehtinen 1996: 78.)   

 

Kemin aineistossa kirjainlyhenteitä on 11,3 prosenttia kaikista lyhennetyistä nimistä. 

Muutama nimistä on epävirallisuuden ja virallisuuden rajalla häilyvä. Teboilista käytet-

tävä TB ja Kuntokeskus Body Centeristä käytettävä BC voisivat olla myös yleiskielisiä 

lyhenteitä. Teboilin alkuperäinen nimi on TB, ja Kuntokeskus Body Center käyttää ny-

kyisin myös kirjainlyhennettä BC. Informantit kuitenkin ajattelevat nimet epävirallisik-

si, joten olen ottanut ne myös aineistoon mukaan, sillä edellä mainittuja lyhenteitä käy-

tetään oman käsitykseni mukaan erityisesti puhekielessä, eikä niinkään yleiskielessä. 

 

Muita kirjainlyhenteitä aineistossa ovat TK ’Terveyskeskus’, Ämbee ’Metsä Group, ent. 

Metsä-Botnia’ ja Ärrä ’R-kioski’. Terveyskeskuksen kirjainlyhenne on kenties yleis-

suomalainen epävirallinen nimi, ja myös terveyskeskukset tuntuvat verkkohaun perus-

teella käyttävän lyhennettä itse. Nimi Ärrä on käytössä nykyisin myös kioskiyrityksellä 

itsellään, joten sitä ei enää varsinaisesti voi pitää pelkästään epävirallisena nimenä. Näin 

ollen jäljelle jää ainoastaan Ämbee, joka täyttää kokonaan epävirallisen kirjainlyhenteen 

tunnusmerkit. Vaikuttaakin siis siltä, että Mielikäinen on oikeassa todetessaan yleiskie-

lisen ja puhekielisen kirjainlyhenteen rajan olevan häilyvä (2005: 42). 

 

Hieman erityyppinen kirjainlyhenne on Amkki, joka on muodostettu lisäämällä kirjain-

lyhenteen loppuun vokaali i. Aineistossa on myös toinen samantyyppinen nimi, Yitti, 

joka on puheeseen sopivampi muoto kirjainnimestä YIT. Muualla Suomessa tehdyissä 

tutkimuksissa ilmiö on havaittavissa vahvemmin kuin Kemissä. Esimerkiksi Oulussa on 

käytössä lyhennenimiä, kuten Osykki ’Oulun Suomalainen yhteiskoulu’ ja Oyssi ’Oulun 

yliopistollinen keskussairaala’ (Rousu 2010: 35). Kuopiossa vastaava lyhennenimi on 

Kyssi, joka on Kuopion yliopistollisen sairaalan epävirallinen vastine (Korkalainen 

2002: 46).  Lyhennenimet palvelevat kielenkäyttäjää siten, että ne helpottavat nimien 

käyttöä. On vaivalloisempaa sanoa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, kun voi sanoa 

nopeasti Amkki.  
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3.2.3. Fossiloituneet paikannimet  

 

Sekundaareihin paikannimiin olen lukenut kuuluvaksi myös fossiloituneet paikannimet, 

joissa paikan vanha nimi on jäänyt käyttöön epävirallisena nimenä. Oppijansuomen 

tutkimuksessa termi fossiloituminen tarkoittaa jonkin kielimuodon jähmettymistä pai-

kalleen tietylle kehitystasolle. Termi on kuitenkin mielestäni kuvaava ja toimiva myös 

epävirallisessa paikannimistössä.  

 

Tavallinen virallinen paikannimi, esimerkiksi luontonimi, saattaa elää pitkään, vaikka 

tarkoite on jo hävinnyt ja muuttunut toisenlaiseksi. Ihmisikään verrattuna paikannimet 

eivät kuole ja häviä tietyssä ajassa. (Kiviniemi 1990: 11.) Siksi myös vanhat viralliset 

nimet voivat fossiloitua ja jäädä käyttöön epävirallisesti. Fossiloituneet nimet ovat se-

kundaarien ja primaarien nimien rajalla häilyviä. Toisaalta epäviralliseen käyttöön jää-

nyt vanha virallinen nimi voisi olla sekundaari, koska kyseessä on suoraan entinen viral-

linen nimi. Nimet voivat olla myös primaareja, koska epävirallista nimeä ei ole muodos-

tettu nykyisen virallisen nimen pohjalta. 

 

Hirvenmetsästäjien epävirallisissa paikannimissä on runsaasti nimiä, joiden peruste on 

kadonnut, mutta nimi on jäänyt käyttöön. Kaupunkinimistöstä nimet kuitenkin eroavat 

siten, että niiden tarkoitus on alun perin toimia luonnossa eräänlaisena osoitteena. Ka-

donnut tarkoite on yleensä ollut jokin ympäristöstä poikkeava asia, esimerkiksi paikalle 

hylätty pakastin, jonka mukaan paikka nimetty myös Pakastimeksi. (Holm 2012: 62; 

Kiviniemi 1990: 147.) Kaupunkinimistössä kadonnut tarkoite on puolestaan ollut ennen 

paikan virallinen nimi. 

 

Kemissä käytetään runsaasti sellaista nimistöä, jossa paikalla ennen sijainneen asian, 

yleensä kaupan, ravintolan tai yrityksen, virallinen nimi on jäänyt elämään epävirallise-

na nimenä. Kemissä ei ole ollut Sokosta 1980-luvun jälkeen, mutta edelleen käytössä 

ovat nimet Sokos ja Sokkari talosta, jossa Sokos ennen sijaitsi. Rakennuksen nykyinen 

virallinen nimi on Prima-talo. Sama ilmiö on havaittavissa melkein Prima-talon vieressä 

sijaitsevan Monikulman kohdalla. Rakennuksessa sijaitsi Lindex-vaatekauppa vielä 

1990-luvulla, ja eräs informantti ilmoittaa käyttävänsä rakennuksesta edelleen nimeä 

Lindeksin talo. 
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Vaikka epävirallisen nimistön muutos on toisinaan nopeaa, voi vanhojen virallisten ni-

mien säilymisestä päätellä, että nimenkäyttäjät eivät luovu kovinkaan nopeasti vanhasta 

virallisesta nimestä ja siirry välittömästi uuteen. Sen sijaan vanhat viralliset nimet jäävät 

käyttöön epävirallisessa kontekstissa. Vanha virallinen nimi säilyy puhekielessä epävi-

rallisena nimenä eli ikään kuin fossiloituu kieleen, näin on käynyt esimerkiksi seuraavil-

le nimille: Unska, Union ’Neste Lapintuuli, entinen Union-huoltoasema’, Kemiyhtiö, 

Kemi Oy ’Metsä Group, entinen Kemi Oy’ ja Panimo ’Bar Hemingway’s, entinen Ke-

min panimo’. 

 

Fossiloituneista nimistä voisi ajatella, että niiden käyttäjät ovat lähinnä vanhempia, jot-

ka ovat eläneet siihen aikaan, kun nykyinen epävirallinen nimi oli virallinen. Aineiston 

perusteella käyttäjien iässä näyttäisi kuitenkin olevan jonkin verran hajontaa, myös nuo-

ret kertovat käyttävänsä vanhoja fossiloituneita nimiä. Esimerkiksi nimet Sokos ja Sok-

kari ovat 1960- ja 1970-luvulla syntyneiden lisäksi käytössä myös kolmella 1980-

luvulla syntyneellä. Ei voida siis olettaa, että pelkästään vanhempi ikäluokka käyttäisi 

jähmettyneitä paikannimiä epävirallisissa yhteyksissä. 

 

Mitä vähemmän aikaa virallisen paikannimen, esimerkiksi kaupan nimen vaihtumisesta 

on, sitä enemmän vanhaa virallista käytetään nykyään epävirallisesti. Käyttäjät ovat 

myös sitä nuorempia, mitä vähemmän aikaa virallisen nimen vaihtumisesta on. Esimer-

kiksi Syväkankaan kioski oli vielä joitakin vuosia sitten Kymppikioski, ja nimi on jää-

nyt elämään etenkin nuorten vastaajien kieleen Kymppikioskina tai Kymppärinä. Myös 

variantti Syvitsyn kiska on käytössä suurin piirtein saman ikäisillä informanteilla, joten 

merkittävää kahtiajakoa kahden erilaisen variantin käyttäjien iän kohdalla ei ole havait-

tavissa. 

 

 

3.2.4. Synonyyminimet 

 

Kahden leksikaalisen elementin välillä katsotaan olevan synonyyminen suhde siinä ta-

pauksessa, että niillä on sama tarkoite ja merkityssuhde (Hakulinen & Ojanen 1976: 

137). Aineistossa on kaksi nimeä, joita kutsun synonyyminimiksi muodostusperusteen 

mukaisesti. Synonyyminimiä ei löydy juurikaan epävirallista nimistöä käsittelevistä 

tutkimuksista. Hirvenmetsästäjien epävirallisesta paikannimistöstä tehdyssä tutkimuk-
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sessa Holm on havainnut synonymiaa nimessä Aittosuo, jonka epävirallinen vastine on 

Aitoneva. Tässä tapauksessa suo ja neva ovat synonyymisessa suhteessa. (Holm 2012: 

34.) Ainiala ym. (2008: 140) toteaa humorististen paikannimien käsittelyn yhteydessä, 

että nimeen sisältyviä sanoja voidaan korvata merkitykseltään samamerkityksisillä tai 

läheisillä sanoilla. Tällä tavalla esimerkiksi Makkaramäestä on tullut nimenosat syno-

nyymeillä korvaamalla Nakkikukkula.  

 

Aineistossani synonymiaa ilmentävät nimet ovat Ajosta tarkoittavat Paise ja Paiseenpe-

rä. Ajos tarkoittaa konkreettisesti ihonalaisen kudoksen kyhmymäistä ja märkivää tuleh-

tumaa eli paisetta (KS 2012 s.v. ajos). Nykykielessä ajos ei ole kovinkaan yleinen sana 

ja sen merkityskin on ehkä hieman hämärtynyt. Paikannimenä Ajos on kuitenkin saanut 

synonyyminsa käyttöön epävirallisena nimenä.  

 

Synonymia on yleistä erityisesti slangisanastossa. Attraktiokeskusten ympärille syntyy 

usein runsaasti samaa tarkoittavia ilmauksia, esimerkiksi tupakkaa tarkoittavia sanoja 

on Helsingin slangissa lähes sata. (Paunonen 2006: 342.) Nimistössä synonymia ei ole 

kuitenkaan muodostunut merkittäväksi tekijäksi. Nimenkäyttäjät eivät ehkä pohdi nimi-

en merkitystä tarpeeksi syvällisesti, jotta synonyyminimiä pääsisi muodostumaan 

enemmän. Kemin nimistössäkin mahdollisuuksia synonyyminimille voisi olla, esimer-

kiksi Hepolan epävirallinen nimi voisi olla vaikkapa Konila. Kaikista nimistä ei voi 

kuitenkaan muodostaa helposti synonyymeja, joten muunlaiset nimenmuodostuskeinot 

ovat suositumpia kenties helppoutensa ja produktiivisuutensa ansiosta.   

 

 

3.2.5. Mukaelmat eli kielestä toiseen lainatut nimet 

 

Mukaelmat ovat nimiä, jotka on lainattu joko kokonaan toisesta kielestä tai mukautettu 

toisen kielen äännejärjestelmään. Tällaisia nimiä on erityisesti nuorisoslangissa, jossa 

mukaelmat saavat usein humoristisiakin piirteitä. Esimerkkinä kielestä toiseen lainatuis-

ta nimistä on esimerkiksi Hattulantiestä englanniksi käännetty Stetson Street ja englan-

nista suomeksi käännetty Body Shopia tarkoittava Ruumiskauppa. Toisaalta vieraskielis-

tä nimeä voidaan myös suomalaistaa, esimerkiksi Mälli tarkoittaa O’Malley’s –

ravintolaa. (Ainiala 2003: 212; Ainiala ym. 2008: 140.)  
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Perinteisesti nimistöntutkimuksessa on ajateltu, että käännöslainanimet ovat alueen kie-

litaitoisimpien asuttajien peruja (Zilliacus 2001: 73). Tilanne on luultavasti sama myös 

epävirallisen nimistön osalta. Lainanimiä muodostetaan erityisesti englanniksi tai kään-

tämällä englannista suomeen. Tällaisten nimien muodostaminen vaatii luonnollisesti 

jonkin verran kielitaitoa ja kekseliäisyyttä nimenantajalta. Voisikin olettaa, että epävi-

ralliset mukaelmanimet ovat tyypillisiä erityisesti nuorten käyttämässä paikannimistös-

sä. 

 

Aineistossa mukaelmanimiä on muutamia. Suomalaistettu nimi on ravintola Corner In-

niä tarkoittava Korneri, josta on saatu suomalaisempi lisäämällä nimeen loppuvokaali-i. 

Käännettyjä nimiä ovat puolestaan vaateliike Dressmannin epävirallinen vastine Mek-

komies sekä Mansikkanokan uimarannasta englanniksi käännetty nimi Strawberry Nose.  

 

Edellä mainitut nimet noudattelevat Ainialan esittelemää kaavaa käännösnimistä: nimiä 

suomalaistetaan tai käännetään englannista suomeen tai suomesta englantiin. Aineistos-

sa on kuitenkin yksi käännösnimi, joka ei noudata tavallista kaavaa. Asuinalue nimeltä 

Järppi on saanut Kemissä epävirallisen vastineen Pyy. Käännösnimen vastineesta tekee 

se, että pyy-lintua vastaa ruotsin kielessä sana järpe, josta epävirallinen nimi on saatu 

kääntämällä sana suomeksi muotoon Pyy. Nimi on puolestaan perua Kemin alueella 

asuneelta Hjerpen suvulta.  

 

 

3.2.6. Äänteelliset muutokset 

 

Virallisen nimen pohjalta muodostetut äänteellisiä muutoksia sisältävät nimet jakautu-

vat kahteen erilaiseen ryhmään. Äänteellinen muutos voi olla esimerkiksi huumorin 

keino etenkin silloin, kun nimessä on elementtejä, joita muuttamalla virallinen nimi 

vääntyy hauskan kuuloiseksi. Tällaisia nimiä aineistossa ovat esimerkiksi Hajusaari 

’Pajusaari’ ja Höpölä ’Hepola’, joiden alkuperäisiä äänteitä toisiksi vaihtamalla nimistä 

on muodostettu humoristisia muotoja. Äänteelliset muutokset eivät siis välttämättä pyri 

kuvaamaan tarkoitettaan millään tavalla, vaan ne ovat oikeastaan seurausta nimen otol-

lisista äänteistä, jotka vaihtamalla nimestä saadaan hauskan kuuloinen.  
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Toinen äänteellisten muutosten ryhmä on nimet, joissa näkyy puhekielisyys ja alueen 

murre. Tällaiset nimet olen lukenut kuuluvaksi sekundaareihin nimiin. Nimet ovat kui-

tenkin virallisuuden ja epävirallisuuden rajalla, sillä ne ovat periaatteessa virallisia, mut-

ta niitä on mukautettu paremmin alueen murteeseen ja puhekieleen sopivaksi. Nimiä 

kuitenkin käytetään ainoastaan puhekielessä, joten virallisia ne eivät voi olla.  

 

Nimet jakautuvat sellaisiin, joissa ts-yhtymä on muuttunut Kemin murteelle tyypillisesti 

tt-yhtymäksi (tyyppi metsä : mettä), sekä sellaisiin, joiden lausumisasua on mukautettu 

puhekieliseksi ja siten myös helpommaksi. Seuraavassa on ryhmiteltynä aineiston pu-

hekieliset ja murteelliset paikannimet: 

 

ts-yhtymän vastineena tt 

- Mettäbotnia ’Metsä Group, ent. Metsä Botnia’ 

- Saarenotta ’Saarenotsa’ 

- Veittiluoto ’Veitsiluoto’. 

 

Puhekieliset nimet: 

- Pompus ’Bombus’ 

- Raaseli, Raaselin silta ’Kraaselin silta’ 

- Raaseri ’Kraaselin silta’ 

- Risma ’Prisma’. 

 

Puhekieleen mukautetuissa nimissä tyypillisintä on tavunalkuisen konsonanttiyhtymän 

mukauttaminen puhekielisemmäksi ja helpommin lausuttavaksi. Sananalkuiset kon-

sonantit eivät ole alun perin suomalainen kielipiirre, joten nimistäkin ne pyrkivät suo-

malaistumaan ja tasoittumaan ainakin puhekielessä. Käyttöön jää edellä olevien esi-

merkkien valossa konsonanttiyhtymän jälkimmäinen konsonantti, kuten nimessä Risma. 

Toinen mukautettu tyyppi on vierasperäisen äänteen mukauttaminen suomalaisemmak-

si, näin on käynyt nimessä Pompus, joka on Bombus-vaateliikkeen yleinen lausumistapa 

Kemissä. Nimen soinnilliset konsonantit ovat  muuttuneet puhekielessä soinnittomiksi. 

 

Puhekielistettyjä nimiä ovat myös Ajokseen johtavan Kraaselin sillan nimet Raaseli ja 

Raaseri. Virallinen nimi juontuu harmaahyljettä tarkoittavasta sanasta kraaseli, joka on 
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puolestaan lainautunut ruotsin kielestä harmaahyljettä tarkoittavasta sanasta gråsäl. Sa-

manniminen saari on myös Haukiputaan edustalla. (Suomalainen paikannimikirja 2007: 

185.) Puhekielisen nimen kahdesta sananalkuisesta konsonantista on jätetty pois en-

simmäinen, kuten myös Risma-esimerkissä. Mielenkiintoisin on kuitenkin variantti 

Raaseri, jossa r on korvautunut l-äänteellä.. Muutos johtunee siitä, että l-äännettä pide-

tään suomen kielessä lapsellisen kuuloisena. Äänne toimii yleensä helposti myös r-

äänteen vastineena puhevikaisella. Siksi puhekielisessä nimessä on voinut tapahtua ään-

teenmuutos, jonka seurauksena on variantti Raaseri.  

 

Saarelan tutkimuksessa suomalaisten paikkakuntien epävirallisista nimistä epävirallisina 

niminä on pidetty murteellisuuksia sisältäviä paikannimiä. Esimerkiksi svaavokaalin 

sisältävä Ilimajoki on luokiteltu epäviralliseksi paikannimeksi. Nimen on maininnut 

Ilmajoelta kotoisin oleva informantti. (Saarela 2006: 17.) Aineistossani esiintyvien mur-

teellisten nimien valossa en itse pitäisi samaa nimeä suoranaisesti epävirallisena pai-

kannimenä. Svaavokaalin sisältävää nimeä ei toki voi käyttää kirjallisesti virallisissa 

yhteyksissä, kuten ei muitakaan epävirallisia nimiä. Silti kyseessä ei voi olla puhdas 

epävirallinen nimi, koska murrepiirteet näkyvät yhtälailla nimistössä kuin sanastossa-

kin, eikä murretta yksinään voi pitää epävirallisen nimen muodostuskeinona. 

 

Toisaalta edellä mainitut nimet ovat vain osa puhekieltä ja murretta, niitä ei ole muo-

dostettu virallisen nimen pohjalta käyttäen esimerkiksi johtimia tai assosioimalla niitä 

muihin asioihin tai paikkoihin. Informanttien mielestä nimet kuitenkin ovat epäviralli-

sia, sillä muuten niitä ei olisi aineistossa lainkaan. On myös huomattava, että muualla 

Suomessa samat nimet voisivat olla toisenlaisia puhutun murteen mukaisesti. Oma mie-

lipiteeni onkin, että murteellisia ja puhekielisiä paikannimiä ei voida pitää puhtaina epä-

virallisina paikanniminä, koska niissä ei ole käytetty mitään edellä läpikäytyjä nimen-

muodostustapoja. Nimet ovat kuitenkin osa puhekieltä, eikä niitä käytetä kirjallisesti, 

joten ne jäävät häilymään virallisen ja epävirallisen rajamaille. Voitaisiinkin sanoa, että 

nimet ovat puhekielisiä paikannimiä, eivätkä niinkään epävirallisia. 
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3.2.7. Muut sekundaarit nimet 

 

Muita sekundaarien nimien ryhmiä aineistossa ovat leikilliset muutokset, metonyymiset 

nimet sekä sijaintimääritteelliset nimet. Ryhmät ovat verrattain pieniä, joten käsittelen 

niitä lyhyesti tässä kappaleessa. Leikilliset muutokset seurailevat usein löyhästi alkupe-

räisen nimen äännerakennetta, mutta eivät ole kuitenkaan puhtaasti äänteellisiä muutok-

sia. Esimerkiksi Cumulus-hotelli on saanut epävirallisen nimen Kumppari oletettavasti 

siksi, että molemmissa samankaltaiset ensitavut. Virallinen nimi voikin assosioitua lei-

killisesti johonkin toiseen sanaan puhtaasti äänteidensä ja samankuuloisuutensa vuoksi. 

Muita leikillisiä muutoksia ovat esimerkiksi Kemingrad ’Kemi’, Ass-market ’S-market’ 

ja Ryydkare ’Rytikari’ (palaan nimien sisältämään huumoriin tarkemmin luvussa 5). 

 

Metonyymiset nimet ovat laajemman alueen nimiä, jotka voivat tarkoittaa epävirallisesti 

myös jotakin pienempää kokonaisuutta. Aineistossa esimerkiksi Syvitsy voi tarkoittaa 

Syväkankaan lisäksi myös Syväkankaan koulua. Vastaavasti Takitsu tarkoittaa Takajär-

ven lisäksi myös Takajärven uimarantaa tai nuorisotilaa. Väinölä on puolestaan Väinö-

län leikkipuistosta käytetty nimi. Periaatteessa metonyymiset nimet voisivat olla myös 

lyhennenimiä, sillä niistä puuttuu jokin virallisen nimen osa. Olen pitänyt nimet kuiten-

kin omassa ryhmässään, sillä ilmiö on oman kokemukseni mukaan melko yleinen, eikä 

välttämättä liity lyhentämiseen. Jos tietyllä alueella käy esimerkiksi töissä tai harrasta-

massa, voi alueen nimi tarkoittaa käyttäjälle ainoastaan työ- tai harrastuspaikkaa. 

Useimmiten myös peruskoulut hahmotetaan ainoastaan alueiden nimillä, itsekin puhun 

Heplasta tai Hepolasta, kun tarkoitan lapsena käymääni Hepolan koulua. 

 

Sijaintimääritteen sisältäviä sekundaarisia nimiä aineistossa on kaksi. Alapään Siwa 

tarkoittaa Etelärantakadun Siwaa, jonka voi hahmottaa sijaitsevan kaupungin keskustan 

alapäässä. Vastaavasti hieman ylempänä sijaitseva Keskuspuistokadun Siwa tunnetaan 

nimellä Yläpään Siwa. Olen kuullut nimistä käytettävän myös variantteja Ylä-Siwa ja 

Ala-Siwa, joita ei kuitenkaan esiinny aineistossa. 
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3.3. Primaarit nimet 

 

3.3.1. Paikan suhde ihmiseen 

 

Yksi primaareista nimenmuodostustavoista on paikan ja ihmisen välisen suhteen ilmai-

seminen. Nimessä voidaan tällöin ilmaista paikan omistaja tai käyttäjä. Myös paikan 

käytön tai paikalla tapahtuneen asian ilmaiseminen nimessä on mahdollista. (Ainiala 

2003: 214.)  Primaareista nimistä ihmisen mukaan nimettyjä paikkoja on aineistossa 

huomattavasti eniten, 28 prosenttia.  

 

Usein nimessä on näkyvillä paikan omistajuussuhde, esimerkiksi Kaken paikka ’Pitseria 

San Milano’, jonka omistaa Kakena tunnettu mies. Toinen omistajansa mukaan tunnettu 

ravintola on Päivikin paikka, joka tarkoittaa Päivikki Palosaaren omistamaa Rantama-

kasiinia sisäsatamassa. Aiemmin ympäristöä hahmotettiin kaupungeissa rakennusten 

omistajien nimien mukaan, eikä katuosoitteita juuri käytetty (Ainiala 2003: 214). Ke-

missäkin on rakennuksia, jotka tunnetaan nimillä kuten Penttilän talo, Broaksen talo ja 

Mimmin boksi.  Aineistossa on myös kaksi kulmaa, jotka tunnetaan rakennuksen omis-

tajuuden perusteella. Niitä ovat keskustassa sijaitsevat Hiskin kulma ja Hartikaisen kul-

ma.  

 

Asuinalue tai talo voi saada epävirallisen nimen myös asukkaidensa perusteella. Tällöin 

asukasryhmä on useimmiten jollakin tavalla valtaväestöstä eroava. Aineistosta löytyy 

useita sellaisia nimiä, joista on havaittavissa esimerkiksi asukkaiden etninen alkuperä tai 

poliittinen suuntaus. Korkea kerrostalo, jossa aiemmin asui kommunisteina tunnettuja 

ihmisiä, on saanut nimen Kremlin torni. Pakolaisten ja maahanmuuttajien asuttama Jun-

ko tunnetaan nimillä Mutukukkula ja Mutiaistenmäki. Oma variaationsa näistä nimistä 

on myös Kurdikukkula, joka tarkoittaa Jungon vieressä sijaitsevaa Tervaharjun aluetta. 

Samaan kategoriaan voisi oletettavasti kuulua myös Ritikan teollisuusalueen vieressä 

olevan alueen nimi Ryssänlaakso, jonka alkuperää informantti ei osannut tarkemmin 

määritellä. 

 

Paikalla voi olla myös oma leimallinen käyttäjäkuntansa, jonka perusteella epävirallinen 

nimi on voitu muodostaa. Amisparkki tarkoittaa Täikönpuiston puoleista City-Marketin 

parkkipaikkaa, joka toimii nuorison kohtauspaikkana ja jossa erityisesti ammattikoulu-
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laiset kokoontuvat autoineen iltaisin. Pappaparkki on puolestaan saman kaupan toisella 

puolella oleva parkkipaikka, jonne nuoriso ei normaalisti kokoonnu ja paikkaa pide-

täänkin usein vanhempien ihmisten parkkipaikkana. Paikan käyttäjien mukaan on voitu 

nimetä myös Valehtelijoiden baari, joka tarkoittaa Teboilia.    

 

Paikan käyttöön viittaavia nimiä aineistossa ei juuri ole. Ainoa suorasti käyttötapaan 

viittaava nimi on Pusupuisto, joka on Meripuiston epävirallinen vastine. Mielestäni pai-

kan suhdetta ihmiseen ja samalla myös käyttötapaa kuvaa Kemi Oy:n (nykyinen Metsä 

Group) epävirallinen nimi Leivän isä, joka ilmaisee paikan tärkeyttä paikallisille ihmi-

sille työllistäjänä. Kidutuskammio puolestaan ilmaisee epämieluisuutta käyttäjilleen 

tarkoittaessaan Syvänkankaan koulua. Nimestä ei siis välttämättä voi havaita suoraan 

paikan käyttäjää tai käyttötapaa, mutta epäsuorasti Leivän isä ja Kidutuskammio viittaa-

vat käyttäjiensä suhteeseen nimettyä paikkaa kohtaan.  

 

Oulun aineistossa paikan ja ihmisen suhteen ilmaisevia nimiä on huomattavasti enem-

män. Tämä voi johtua siitä, että Oulun aineistossa informantteina on ollut pelkästään 

nuoria. Aineistossa on runsaasti käyttäjäkuntaan viittaavia nimiä, joista monet ovat tei-

ni-, amis- tai lesta
1
-alkuisia (Rousu 2010: 50–51). Omassa aineistossani vaikuttaa ken-

ties informanttien keskimääräinen vanhempi ikä, aikuiset eivät ilmeisesti nimeä paikko-

ja käyttäjäkunnan mukaan yhtä hanakasti kuin nuoret. Ainoa poikkeus on jo edellä käsi-

telty nimi Amisparkki. Kemissä ei ole juuri valtaväestöstä poikkeavia asukasryhmiä, 

kuten Oulussa on esimerkiksi lestadiolaisia. Ainoastaan maahanmuuttajien ja poliittisten 

ryhmien vaikutus näkyy muutamassa kemiläisessä paikannimessä (aiheesta lisää luvus-

sa 5). 

 

 

3.3.2. Vertailevat siirrynnäiset eli lainatut nimet 

 

Epävirallisia paikannimiä voidaan muodostaa käyttämällä vertailevia siirrynnäisiä. Niitä 

on kaupunkinimissä yleensä jonkin verran. Vertailevat siirrynnäiset ovat nimiä, jotka 

lainautuvat toiselta käyttöalueeltaan toiselle. Nimenantajan näkökulmasta nimettävä 

paikka muistuttaa siis ainakin jollakin tasolla paikkaa, jolta nimi lainataan. Yleensä yh-

                                                           
1
 Nimitys lesta tarkoittaa vanhoillislestadiolaisen uskonliikkeen seuraajaa. Pohjois-Pohjanmaa on perin-

teistä vanhoillislestadiolaisuuden kannatusaluetta, siksi Oulun seudun aineistossa on runsaasti nimityksen 

sisältäviä epävirallisia paikannimiä. 
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täläisyys alkuperäiseen paikkaan on melko keinotekoista ja nimen sävy onkin usein iro-

ninen. Helsingissä tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Mogadishu ja Harlem, jotka viittaa-

vat nimeämänsä alueen ulkomaalaisväestöön. (Ainiala 2003: 213–214.) 

 

Aineistossa kaikista primaareista nimistä lainattuja nimiä on yhteensä 7,1 prosenttia. 

Suurin osa vertailevista siirrynnäisistä on niin sanotusti suuren maailman nimiä, jotka 

on siirretty kemiläiseen ympäristöön. Yhdysvalloista on lainattu nimiä, kuten Kemin 

Hollywood ’Tervaharju’, Kemin Manhattan ’Tullinranta, sisäsatama’ ja White House 

’Kaupungintalo’. Ironinen sävy on havaittavissa nimistä helposti: Tervaharjun asuinalue 

on rakennettu rinteeseen, mikä luultavasti on Hollywood-nimityksen taustalla. Manhat-

tania voi puolestaan muistuttaa sisäsataman kupeeseen vasta rakennetut hintatasoltaan 

hieman kalliimmat korkeat kerrostalot. Kaupungintalo on puolestaan saanut ironisen 

nimityksensä valkoisesta väristään.   

 

Vertailevia siirrynnäisiä voi tulla myös kotimaan paikannimistä. Esimerkiksi Helsingin 

epävirallisia paikannimiä voi ajatella prestiisiksi, jotka siirretään vastaamaan samanta-

paisia tai ainakin samankuuloisia paikkoja pienemmille paikkakunnille. Aineistossa 

tällaisia nimiä on kaksi: Hietsu ’epävirallinen hiekkaranta Ajoksessa’ sekä Kaivari 

’Kemin nuorisokoti’. Hietaniemen uimarantaa Helsingissä tarkoittava Hietsu voi tar-

koittaa nimenantajalle tavoiteltavaa uimarantaa. Nimi onkin siirretty ironisesti vastaa-

maan uimarantaa, joka on todellisuudessa hyvin kaukana oikeasta Hietaniemen uima-

rannasta.  Kaivokadun ja Nahkurinkadun risteyksessä sijaitsevaa nuorisokotia kutsutaan 

puolestaan Kaivariksi, mikä ei yhtäkkiseltään vaikuta kovinkaan loogiselta. Helsingis-

sähän Kaivari tarkoittaa Kaivopuistoa. Luulen kuitenkin, että nimi on mitä luultavim-

min tullut Kaivokadusta, joka vääntyy johtimella helposti muotoon Kaivari.  

 

Aineiston muita vertailevia siirrynnäisiä ovat Ibiza ’Club Ilona’, Huokausten silta 

’Nauskanojan silta’, Siperia ’varastointialue Finnforestin sahalla’ ja Taivanin aukio 

’Tampereen Säästötex’. Kaiken kaikkiaan näissäkin nimissä on melko ironinen sävy. 

Nimenantajat muodostavat assosiaatiota erittäin pienistä ominaisuuksista, jotka ovat 

yhteneväisiä vertailevan siirrynnäisen ja nimettävän paikan välillä. Esimerkiksi silta voi 

olla Huokausten silta, vaikka ei muistuttaisikaan millään tavalla alkuperäistä venetsia-

laista siltaa. Tässä tapauksessa nimen lainaamiseen riittää pelkästään se, että nimeämi-

sen kohteena on silta. 



44 
 

3.3.3. Muut primaarit nimet 

 

Kahden edellä esitellyn primaarin paikannimiluokan lisäksi aineistossa on myös muita 

primaaristi muodostettuja nimiä. Pelkkää paikanlajia ilmaisevat nimet ovat aineistossa 

lähinnä paikanlajista muodostettuja johdoksia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

Lekari on johdos sanasta leikkikenttä ja voi tarkoittaa aineiston perusteella Meripuiston 

leikkipuistoa tai Vainion leikkikenttää. Rantsu voi puolestaan tarkoittaa neljää eri paik-

kaa informantista riippuen: Mansikkanokan uimarantaa, Sisäsataman parkkialuetta, ko-

ko Sisäsatamaa tai  Meripuistoa. Kemin lyseon lukiota tarkoittavat puolestaan koulun 

lajia ilmaisevat Lukio ja Lyseo. 

 

Epävirallinen nimi voidaan muodostaa primaaristi myös jonkin paikalla olevan tai esiin-

tyvän mukaisesti. Kemissä tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Kaatopaikantie ’Marosten-

mäentie, joka johtaa kaatopaikalle’, Kirkonmäki ’Mäki, jolla Veitsiluodon kirkko sijait-

see’ ja Lapintuulen risteys ’Veitsiluodontien ja Eteläntien risteys, jossa sijaitsee myös 

Neste Lapintuuli’. Läheinen ryhmä on myös paikan sijainnin perusteella annetut nimet, 

joita ovat esimerkiksi Kaupungin leikkikenttä ’Meripuiston leikkipuisto’, Peurasaaren 

ranta ’Pajarinranta’ ja Pohjois-Simo ’Simosta pohjoiseen sijaitseva Hepolan ja Rytika-

rin alue’. 

 

Paikka voi saada epävirallisen nimen myös ominaisuutensa mukaan. Esimerkiksi Kes-

kuspuistokadulla sijaitseva vihreä kerrostalo on saanut nimen Vihreä. Hepolassa sijait-

seva rivitaloalue on saanut puolestaan nimen Minkkitarha, koska talot muistuttavat kop-

peja, joissa kasvatetaan minkkejä. Viereinen kaksikerroksisten rivitaloalue tunnetaan 

sen sijaan Arabikylänä, luultavasti arabimaisen ulkonäkönsä vuoksi, sillä alueella ei asu 

arabeihin tai muihinkaan etnisiin ihmisryhmiin kuuluvia. Kemin uimahallin pihalla si-

jaitseva Ystävykset-patsas on saanut epävirallisen nimen Sammakko, koska patsas esit-

tää tytön ja pojan lisäksi sammakkoa. 

 

KUVIO 4:ssä esiintyvä muut -ryhmä koostuu sellaisista sekalaisista primaareista nimis-

tä, joita ei voi sijoittaa mihinkään muuhunkaan ryhmään. Näiden nimien muodostustapa 

on jäänyt epäselväksi joko siitä syystä, että informantti ei ole sitä ilmoittanut tai edes 

tiennyt. Nimet ovat myös harvinaisia ja saaneet aineistossa yhden tai muutaman mai-

ninnan. Nimenmuodostustavaltaan epäselviksi jääneitä nimiä ovat esimerkiksi Puu-
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mäntsälä ’Mäntylä’, Veikkari ’Rytikari’, Loiske ’Aula-baari’ ja Karhulankaupunki 

’Kuivanuoro’. Luultavasti näillä epäselviksi jääneilläkin primaareilla nimillä on jokin 

nimeämisperuste, joka on kuitenkin jäänyt informantilta ilmoittamatta. Omissa tutki-

muksissanikaan en ole löytänyt ryhmän nimille selkeää muodostustapaa ja -perustetta.  
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4. NIMIEN YLEISYYS 

 

4.1. Tunnetuimmat nimet 

 

Aineistossa on jonkin verran nimiä, jotka voi käsittää yleisimmiksi ja tunnetuimmiksi 

nimiksi Kemissä. Ne ovat siis nimiä, jotka suurin osa informanteista tuntee. Nimiä voi-

sikin kutsua näin ollen yleiskemiläisiksi epävirallisiksi paikannimiksi, ne kun ovat ni-

miä, joiden käytön voi olettaa olevan verrattain yleistä. Taulukossa 2 on nimet, jotka yli 

50 prosenttia informanteista tuntee. 

 

TAULUKKO 2. Yleisimmät paikannimet 

Nimi Nimen tuntevat in-

formantit  

f 

Osuus kaikista in-

formanteista  

% 

   

Takitsu ’Takajärvi’ 48 87,3 

Syvitsy ’Syväkangas’ 43 78,2 

Hepla ’Hepola’ 36 65,5 

Veiska ’Veitsiluoto’ 

Länskä ’Länsi-Pohjan keskussairaala’ 

35 

34 

63,6 

61,8 

Rytkä ’Rytikari’ 30 54,5 

 

Neljä taulukon nimistä on asuinalueiden epävirallisia nimiä. Niiden yleisyys on selitet-

tävissä sillä, että asuinalueet ovat keskeinen osa ihmisten elinympäristöä. Ihmiset asuvat 

ja viettävät vapaa-aikaansa oman asuinalueensa lisäksi usein myös muilla läheisillä alu-

eilla. Ympäristössä myös monesti suunnistetaan asuinalueiden nimien perusteella. Ei 

siis ole ihme, että alueet saavat herkästi epävirallisia nimiä, joista tietyt variantit ovat 

enemmistön käytössä.  Myös Ainiala on todennut, että aluenimet ovat keskeisintä ja 

käytetyintä paikannimistöä (2004: 40). Rovaniemen tunnetuimmat epäviralliset paikan-

nimet poikkeavat kemiläisistä siten, että tunnetuimpia nimiä ovat erilaiset koulujen ja 

kauppojen nimet. Alueet ovat selkeässä vähemmistössä Rovaniemen aineistossa. (Viiri 

2006: 83.) Ero Kemiin saattaa johtua siitä, että Rovaniemen aineisto on kerätty nuorilta, 

jotka saattavat hahmottaa ympäristöään eri tavoin. Olisiko nuorten nimimaisemassa 

tärkeämpää nimetä erilaisia kokoontumispaikkoja kuin asuinalueita? 
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Kaksi muuta taulukossa olevaa nimeä ovat kemiläisille muulla tavoin tärkeitä paikkoja: 

Veiska tarkoittaa puhekielessä yleisesti Stora Enson Veitsiluodon saarella sijaitsevaa 

tehdasta, joka on alueen tärkeimpiä työllistäjiä. Länskä on puolestaan alueen asukkaiden 

tärkein sairaanhoitopaikka, Länsi-Pohjan keskussairaala. Tunnetuimmat paikannimet 

Kemissä ovat siis paikkoja ja alueita, joilla on suurelle osalle kemiläisistä suuri merki-

tys, oli paikka sitten oma tai lähipiirin asuinalue, työpaikka tai sairaala. 

 

Kaikki taulukon nimet Heplaa lukuun ottamatta ovat johdoksia, mikä on selitettävissä 

johdettujen nimien yleisyydellä aineistossa. Aineiston nimistä 28 prosenttia on johtimil-

la muodostettuja, mikä tekee johdetuista nimistä suurimman ryhmän muodostustavan 

perusteella. Siksi ei ole ihme, että yhtä lukuun ottamatta aineiston tunnetuimmat nimet 

ovat kaikki johtimilla muodostettuja. Sen sijaan taulukon ainoa lyhentämällä muodoste-

tun nimen tunnettuus voi selittyä sillä, että Hepolan suuralueella asuu runsaasti ihmisiä 

eli varteenotettavia nimenkäyttäjiä. Toisaalta Hepla on nimenä paljolti johdoksenomai-

nen, joten se jää nimenkäyttäjien mieliin samalla tavoin kuin muutkin tunnetuimmat 

johdetut epäviralliset nimet. Nimen lyhentymiseen voi vaikuttaa myös viereisten asuin-

alueiden nimien malli: Rytkä ja Hepla sointuvat paremmin toisiinsa kuin Rytkä ja Hepo-

la. 

 

Vaikka tunnetuimmat nimet ovat johtimilla muodostettuja, ei yhtäkään niistä ole silti 

muodostettu aineistossa eniten käytetyillä is- ja Ari-johtimilla. Ilmiö voi olla kuitenkin 

vain sattumaa, sillä tietyt nimet jäävät tiiviiseen käyttöön, eikä nimissä käytetyillä joh-

timilla ole luultavasti nimenkäyttäjälle suurta merkitystä. Aineiston tunnetuimmat nimet 

ovat joka tapauksessa sellaisia, jotka helpottavat paikan ilmaisemista puhekielessä.  

 

 

4.2. Yleissuomalaiset epäviralliset paikannimet 

 

Yleissuomalaisia epävirallisia paikannimiä ovat sellaiset nimet, joita käytetään yleisesti 

ympäri Suomea. Usein nimet ovat yritysten, kauppojen ja ravintoloiden nimiä, joita 

käytetään myös yleisesti määrittämässä tiettyä paikkaa (ks. Ainiala 2003: 215–216). 

Tällaisia nimiä ei voi kutsua siis suoranaisesti kemiläisiksi paikannimiksi, koska ne ovat 

oletettavasti käytössä myös monella muullakin paikkakunnalla. Mielestäni oletukseni on 

perusteltu, sillä monet yleissuomalaiset epäviralliset variantit kuuluvat nykyisin yleis-
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puhekieleen, eivätkä esimerkiksi pelkästään Stadin slangiin tai johonkin tiettyyn mur-

teeseen. Esimerkiksi Työkkäri löytyy niin Kemistä kuin vaikkapa Kuopiosta. Toimivak-

si havaittu epävirallinen paikannimi leviää nopeasti kaupungista toiseen, sillä useilla 

paikkakunnilla on samojen ketjujen kauppoja, ravintoloita ja samannimisiä virastoja. 

(Korkalainen 2002: 77.) 

 

Seuraavassa otan esille tutkimusaineistostani löytyviä esimerkkejä, jotka voidaan olettaa 

yleissuomalaisiksi paikannimiksi. Samoja nimiä on maininnut esimerkiksi Ainiala Virit-

täjän artikkelissaan (2003: 215). Myös Rousun ja Korkalaisen pro gradu -tutkielmissa 

on samaa nimistöä (Rousu 2005: Liite 3; Korkalainen 2002: 77). 

 

Kemin aineistossa yleissuomalaisia paikannimiä esiintyy jonkin verran. Kauppaketjut 

ovat saaneet epävirallisia nimiä, kuten Sittari ’City Market’, Natsisiwa ’Lidl’ ja Valitsu, 

Valtsu ’Valintatalo’. Kioskeista R-kioski tunnetaan luultavasti kaikkialla Suomessa 

Kemin tavoin Ärränä. Alko puolestaan tunnetaan yleisesti Pitkäripaisena ja Hesburger 

Hesenä. Kauppojen ja ravintoloiden lisäksi yleisesti käytettyjä epävirallisia variantteja 

on myös kunnan ja kaupungin tarjoamilla palvelulla. Sosiaalitoimistosta käytetään usein 

nimiä Sossu tai Sosku. Synnytyslaitos on puolestaan Synnäri. Terveyskeskuksesta kuu-

lee usein käytettävän myös nimeä Arvauskeskus, ja työvoimatoimisto tunnetaan nimellä 

Työkkäri Kemin lisäksi myös muualla Suomessa. Koulujen nimet ovat myös hyvin 

yleissuomalaisia. Ammattikoulu tunnetaan esimerkiksi nimillä Amis sekä Amiska, am-

mattikorkeakoulu on puolestaan Amkki. Lukiota kutsutaan usein nimellä Lyskä ainakin 

silloin, kun viralliseen nimeen kuuluu sana lyseo.  

 

Yleissuomalaisia paikannimiä voisi hyvin perustein pitää myös appellatiivisina. Nehän 

voivat myös toimia luokittelevina nimityksinä. Puhekielessä voidaan kehottaa ystävää 

menemään arvauskeskukseen ilman, että nimenkäyttäjä yksilöi mielessään tietyn terve-

yskeskuksen juuri arvauskeskuksena. Tällöin nimitys on appellatiivinen eli luokitteleva. 

Proprinen nimityksestä tulee, kun nimen tarkoitteeksi ajatellaan jokin tietty paikka, esi-

merkiksi Kemin keskustan terveyskeskus. 
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4.3. Yleiskemiläisen paikannimen muotti 

 

Olen käsitellyt tässä luvussa jo tunnetuimpia paikannimiä ja yleissuomalaisia paikanni-

miä. Millainen on siis yleiskemiläinen eli Kemille ominainen paikannimi? Asiaa voi 

tarkastella monesta näkökulmasta. Yleiskemiläinen nimi voi olla esimerkiksi yleisesti 

tunnettu epävirallinen paikannimi, esimerkiksi Takitsu ’Takajärvi’, joka on aineiston 

tunnetuin nimi. Toisaalta yleiskemiläisiä paikannimiä voidaan etsiä myös muodostuspe-

rusteiden mukaisesti siten, että yleiskemiläisinä pidetään sen tyyppisiä nimiä, joita ai-

neistossa esiintyy eniten. Tässä tapauksessa sellaisia ovat siis johtimella muodostetut 

nimet, joita on aineiston nimistä 28 prosenttia.  

 

Analysoimalla nimityyppejä, joita Kemissä käytetään runsaasti, voidaan muodostaa 

kemiläisen epävirallisen paikannimen prototyyppi. On mielenkiintoista pohtia, millai-

nen on tyypillinen kemiläisen epävirallisen paikannimen muotti. Edellä esimerkiksi 

otettu Takitsu käy melko hyvin prototyyppisestä nimestä. Nimi on muodostettu alueen 

virallisesta nimestä, ja alueet ovat aineiston kolmanneksi eniten nimettyjä paikkoja. 

Nimessä on myös johdin -tsu, joka on kolmanneksi käytetyin johdin aineistossa.  

 

Prosentuaalisia osuuksia tarkastelemalla voidaan tehdä päätelmiä täysin prototyyppises-

tä epävirallisesta paikannimestä. Kuten jo edellä tuli mainituksi, johtaminen on aineis-

ton yleisin nimenmuodostuskeino. Eniten johtamalla muodostetuissa nimissä on käytet-

ty johdinta is, jonka sisältämiä nimiä on johtamalla muodostetuista nimistä 23 prosent-

tia. Prototyyppinen nimi on siis muodostettu johtamalla käyttäen is-johdinta.  

 

Minkä paikan prototyyppinen nimi sitten nimeää? Nimettyjä paikkoja tarkastellessa 

olen tullut siihen tulokseen, että eniten Kemissä on nimetty erilaisia rakennuksia, joiden 

osuus aineiston nimetyistä paikoista on 50 prosenttia. Lähemmin tarkasteltuna proto-

tyyppinen paikannimi nimeäisi liikerakennuksen, koska kyseinen paikannimiryhmä on 

rakennuksissa yleisin.  

 

Löytyykö aineistosta nimeä, jonka voi prosenttiosuuksia tarkastelemalla luokitella pro-

totyyppiseksi paikannimeksi? Nimenhän täytyy olla siis is-johtimellinen, ja nimeämis-

tarkoitteen on oltava liikerakennus. Muottiin sopivia nimiä löytyy aineistosta yhteensä 

kolme: Aulis ’Aulabaari’, Pullis ’Pulla-Jussi’ ja Tamppis ’Tampereen Säästötex’. Kaksi 
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ensimmäisenä mainittua nimeä esiintyy aineistossa ainoastaan yhden kerran. Sen sijaan 

nimen Tamppis on maininnut kymmenen informanttia. Prototyyppisiksi ajateltavat ni-

met eivät siis ole kovin tunnettuja.  

 

Onko nimettävällä paikalla kuitenkaan merkitystä prototyyppistä epävirallista paikan-

nimeä määritettäessä? Pitäisikö nimimuotin olla pelkästään muoto-opillinen, jossa ote-

taan huomioon ainoastaan nimen muodostustapa? Periaatteessa nimettävällä paikalla ei 

ole merkitystä, sillä tunnetuimmat paikannimetkään eivät noudattele aineistoni yleisim-

piä nimityyppejä ja nimetyimpiä paikkoja. Tunnettuus ja yleisyys eivät ole siis suoraan 

verrannollisia toisiinsa.  
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5. ASENTEET NIMIEN TAKANA 

 

 

Epävirallisesta paikannimistöstä on löydettävissä runsaasti sellaisia nimiä, joista käy 

ilmi nimenkäyttäjän omia asenteita, arvostuksia ja käsityksiä nimettyä paikkaa tai pai-

kan käyttäjiä ja asukkaita kohtaan. Epävirallisia nimiä annetaan ennen kaikkea sellaisil-

le paikoille, joilla on olemassa jo virallinen nimi. Siksi ensisijaisena nimen tehtävänä ei 

ole välttämättä yksilöidä paikkaa, vaan tuoda esiin erilaisia paikkaan liitettäviä mielipi-

teitä ja asenteita. Nimet voivat olla humoristisia, ironisia tai pejoratiivisia eli herjaavia. 

Usein asenteelliset nimet vahvistavat käyttäjiensä ryhmäidentiteettiä, monissa nimissä 

esimerkiksi tehdään eroa paikkoihin, joissa asuu toisenlaisia ihmisryhmiä, joihin ni-

menkäyttäjä ei itse kuulu. (Ainiala 2003: 214, 220–221; Ainiala & Vuolteenaho 2005: 

387.)  

 

Asenteellisia nimiä esiintyy erityisesti nuorten kielessä, jossa nimet ovat usein humoris-

tisia tai leikitteleviä. Pejoratiivisia nimiä syntyy usein liioittelun ja vähättelyn seurauk-

sena, mikä on huumorin lisäksi tyypillistä nuorten kielelle. (Sirén 2005: 110.) Toisaalta 

nuorten käyttämissä nimissä ilmaistaan usein myös kielteisiä asenteita ja mielikuvia 

jotakin tiettyä paikkaa tai sen käyttäjäryhmää kohtaan (Ainiala & Vuolteenaho 2005: 

387).   

 

Osa asenteellisista nimistä on jo niin arkipäiväistyneitä, että niiden karkeita tai halven-

tavia sävyjä ei välttämättä enää edes huomata. Ahkera käyttö laimentaa nimeen sisälty-

viä asenteellisia sävyjä, joten käytössä asenteelliset ilmaukset neutraalistuvat, eivätkä 

niiden käyttäjät välttämättä ajattele nimen perimmäistä halventavaa tai humoristista 

sävyä. (Ainiala 2003: 221; Sirén 2005: 111.) Nimen käyttäjäkuntaan kuulumaton voi 

kuitenkin huomata nimiin sisältyvät asenteet, joita käyttäjät eivät itse enää tunnista. Ul-

kopuoliselle asenteelliset nimet eivät ole neutraaleja, vaikka niiden merkitys käyttäjä-

kunnan keskuudessa olisikin jo laimentunut.  

 

Aineistossa asenteellisia nimiä on niin sekundaareissa kuin primaareissakin nimissä. 

Sirén (2005) on käsitellyt artikkelissaan ainoastaan primaareja nimiä, joista välittyy 

erisävyisiä asenteita. Mielestäni myös sekundaarit nimet voivat olla asenteellisia esi-

merkiksi silloin, kun nimen äänteitä muutetaan niin, että nimi saa leikillisen tai halven-



52 
 

tavan sävyn Vaikka nimi äänteellisesti taipuisikin helposti humoristiseen muotoon, voi 

sekundaarilla äänteellisellä muutoksella olla myös asenteellista pohjaa. Esimerkiksi 

Kemissä Pajusaari on saanut leikillisen muodon Hajusaari äänteellisen muutoksen 

kautta. Epävirallisessa nimessä on muutakin perää kuin humoristinen äänteen muutos. 

Saarella sijaitsee nimittäin Metsä Groupin sellutehdas. Voisikin siis olettaa, että alueella 

tuntuu toisinaan tehtaalta kantautuva sellun haju. Toisaalta nimen merkitystä tarkastel-

taessa ei kannata vetää liian yksioikoisia päätelmiä. Nimeä analysoidessa tuleekin ottaa 

huomioon myös virallisen nimen muoto ja esimerkiksi lähiympäristön nimistön vaiku-

tus. Kielellinen leikittely on slangissa tavallista, joten epävirallisten nimien äänteelliset 

väännökset eivät välttämättä sisällä asenteita, vaikka niin voisi ensisilmäyksellä ajatella. 

(Ainiala & Vuolteenaho 2005: 388.) Hajusaari voi yhtä hyvin olla myös silkkaa kielellä 

leikittelyä, eivätkä ympäristössä toisinaan tuntuvat hajut ole välttämättä vaikuttaneet 

nimen syntyyn. 

 

Aineistossani ei ole juurikaan informanttien omia mielipiteitä ja asenteita paikannimiin 

liittyen. Näin ollen en pysty syvällisesti käsittelemään informanttien asenteita epäviral-

lisia paikannimiä kohtaan. Keskitynkin nimien tarkastelussa siihen, millaisia asenteita 

nimistä itsessään on havaittavissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että yksiselitteisen ni-

meämisperusteen toteaminen on hankalaa, sillä nimenantoon kytkeytyy usein monenlai-

sia motiiveja ja selityksiä. Samassa nimessä voidaan haluta ilmentää useita erilaisia pe-

rusteita ja lähtökohtia. (Ainiala 2003: 214.) Omat päätelmäni eivät siis ole välttämättä 

ainoita oikeita epävirallisten nimien monitulkintaisuuden vuoksi. 

 

Yleensä nimen sisältämän huumorin ja samalla myös asenteet voi oivaltaa vain tietä-

mällä nimetyn paikan tai sen tarkoitteet (Sirén 2005: 122). Joissakin aineiston nimissä 

pohjalla olevat asenteet ja nimen ilmaisema huumori voi jäädä epäselväksi, sillä infor-

mantti ei ole välttämättä määrittänyt nimettyä paikkaa tarpeeksi tarkasti. Toisaalta ni-

men sisältämä huumori ja asenteet eivät avaudu aina silloinkaan, kun nimetty paikka on 

tiedossa. Jokainen nimenantaja sisällyttää nimiin omaa huumoria ja asenteitaan, jotka 

eivät välttämättä ulkopuoliselle avaudu ilman nimenkäyttäjän omaa selitystä. Aineistos-

sa tällainen epäselvä nimi on Sonta Siionin Talo, joka tarkoittaa Pohjolan-Sanomien 

toimitaloa. Onko nimeen latautunut negatiivisia vai positiivisia asenteita, huumoria, 

ironiaa vai pejoratiivisuutta? Alkuperän selvityksessä tarvittaisiin nimenkäyttäjän omaa 



53 
 

tietämystä ja mielipiteitä asiasta, joten näillä näkymin nimen sisältämät asenteet jäävät 

epäselviksi. 

 

Aineistossa asenteellisia nimiä on noin 18 prosenttia kaikista nimistä. Osuus on yllättä-

vän suuri, melkein viidesosa aineiston nimistä sisältää huumoria, asenteita tai jonkin-

tasoista arvottamista. Asenteiden ilmentäminen epävirallisissa paikannimissä ei siis ole 

harvinaista. Prosentuaalinen osuus ei kuitenkaan kerro sitä, kuinka paljon nimiä todelli-

suudessa käytetään ja missä yhteyksissä. Vaikka asenteellisia nimiä on olemassa ja ih-

miset tuntevat niitä, ei se tarkoita sitä, että ne olisivat aktiivikäytössä, kuten esimerkiksi 

johtimella muodostetut nimet. 

 

Käytän tarkastelussa apuna teemoittamista, jonka avulla jaan nimet humoristisiin ja lei-

killisiin nimiin sekä pejoratiivisiin nimiin, jotka jaan edelleen teemojen mukaisesti 

omiin ryhmiinsä. Kaikissa teemoissa sekoittuu erityisesti huumori ja ironia, joten en ole 

tehnyt jakoa suoraan positiivisiin ja negatiivisiin nimiin. Erityisesti ironian keinoin voi-

daan luoda sävyltään myönteisiä ja kielteisiä nimiä, joten käsittelen jokaisessa teemassa 

erikseen nimien asenteellisia sävyjä.  

 

 

5.1. Humoristiset ja leikilliset nimet 

 

Humoristiset nimet ovat näyte nimenkäyttäjien kekseliäisyydestä ja mielikuvituksesta. 

Nimistössä, kuten muuallakin, huumorin keinot ovat moninaiset. Erilaisia asenteita voi-

daan ilmaista huumorin kautta esimerkiksi paikan kokoa liioitellen tai assosioimalla 

paikka johonkin toiseen tunnettuun paikkaan. Olen luokitellut huumoria sisältävät nimet 

eri luokkiin asenteiden ilmaisutavan perusteella. Käytän nimien luokittelussa apuna 

Sirénin käyttämää jakoa (2005: 121–123). 

 

 

5.1.1. Liioittelu ja vähättely 

 

Liioittelun ja vähättelyn keinoin voidaan tuoda esille asenteita. Useimmiten tällaiset 

nimet ovat myös humoristisia. Pirkkalassa nuoret kutsuvat pientä jalkapallokenttää liioi-
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tellen Stade de Takamaaksi, mikä ilmentää ironian keinoin paikan vaatimattomuutta. 

(Sirén 2005: 122.)  

 

Kemin aineistossa liioittelua on havaittavissa muutamassa nimessä. Hepolan ja Rytika-

rin aluetta voidaan kutsua liioitellen naapurikunnan mukaisesti Pohjois-Simoksi, sillä 

kuntaraja menee melko läheltä Hepolan suuraluetta. Lisäksi Hepola ja Rytikari ovat 

kaupungin keskustasta päin katsottuna verrattain syrjässä, joten alueen ajatellaan kuulu-

van enemmän Simoon kuin Kemiin. Nimessä voi olla mukana myös ironiaa, sillä kemi-

läisillä on perinteisesti ollut hieman vähättelevä suhde simolaisiin, joihin syrjempää 

kaupunginrajalta tulevat hepolalaiset ja rytikarilaiset saatetaan toisinaan lukea kuuluvik-

si. Sävyltään liioitteleva nimi on myös Syväkankaan peruskoulua tarkoittava Syvitsyn 

yliopisto. Ironisesti ajateltuna peruskoulu on kaukana yliopistosta, joten nimi kertoo 

jotakin käyttäjänsä huumorintajusta. 

 

Vähätteleviä nimiä on aineistossa muutamia. Ajosta kutsutaan Mökkiperäksi, vaikka 

todellisuudessa se ei ole epävirallisen nimensä mukaisesti niin pieni kuin voisi ajatella. 

Asuinalueena Ajos on tavallinen omakotitaloalue, se vain sijaitsee hieman syrjemmässä 

omalla saarellaan. Toinen vähättelevä nimi on Storan Enson työterveysaseman nimitys 

Pyöräkorjaamo, josta voisi päätellä esimerkiksi käyttäjiensä vähättelevän asenteen 

paikkaa kohtaan. Korjataanko asemalla ihmisiä vai pyöriä? 

 

 

5.1.2. Leikillinen vääntely 

 

Humoristinen nimi ei välttämättä kerro aina suoraan asenteista. Toisinaan nimiä saate-

taan väännellä kielellisesti, jolloin tuloksena voi olla huvittava väännös virallisesta ni-

mestä. Lopputulos ei välttämättä kuvaile tarkoitettaan millään tavalla. Alkuperäisen 

nimen äänteiden paikkoja voidaan vaihdella tai nimeen lisätä uusia äänteitä. Esimerkiksi 

Pirkkalassa sijaitsevaa Ransupuistoa kutsutaan Transupuistoksi. (Sirén 2005: 122.) 

Vääntelemällä saatuja epävirallisia nimiä ovat myös Pyllymuro ’Myllypuro’ ja Nor-

denskikkeli ’Nordenskiöldinkatu’ (Ainiala ym. 2008: 140).  Nimen osat voivat myös 

assosioitua samankuuloisiin sanoihin, esimerkiksi Kemissä ja varmasti muuallakin 

Suomessa käytetään terveyskeskuksesta humoristisesti väänneltyä muotoa Arvauskes-

kus. 
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Äänteitä muuttamalla on muodostettu aineiston nimet Höpölä ja Höpölahti, jotka on 

väännetty nimistä Hepola ja Hepolahti. Otollisista virallisista nimistä saadaan äänteitä 

muuttamalla hauskoja, eivätkä edellä mainitutkaan nimet välttämättä kuvaa tarkoitettaan 

lainkaan. Nimiin voidaan myös lisätä äänneaineksia, joita on irrotettu vieraskielisistä 

paikannimistä. Näin on muodostettu Kemin epävirallinen nimitys Kemingrad, joka nou-

dattelee Stalingradin ja Leningradin muotoja. Nimen loppuun on siis lisätty venäjän 

kaupunkia tarkoittava sana grad. Kemingradin sisältämä huumori liittyy kaupungin po-

liittiseen ilmapiiriin, joka on pitkään mielletty vasemmistolaiseksi, jopa kommunistisek-

si. Samantyyppinen nimi on Laitakaribia, joka on muodostettu lisäämällä bia-aines saa-

rennimeen Laitakari. Samalla nimi ilmentää leikillisesti sitä, että monet menevät viet-

tämään saarelle vapaa-aikaa etenkin loma-aikoina oli sitten kesä tai talvi. Saari onkin 

siis ikään kuin kemiläisten oma Karibia.  

 

Leikillistä vääntelyä sisältävät myös nimet Ulina ’Club Ilona’, Syöpäläisten kioski ’Sy-

väkankaan kioski’ ja Ass-market ’S-market’. Nuorten suosiman diskon nimi vääntyy 

helposti alkuäännettä vaihtamalla Ilonasta Ulinaksi. Sana syöpäläinen on puolestaan 

alkuäänteidensä perusteella helppo assosioida Syvänkankaaseen, joten nuorison suosi-

man kioskin nimi on saanut nimen Syöpäläisten kioski. Ass-market on puolestaan saatu 

lisäämällä sanaan kaksi äännettä, lisäksi s-äänteen lausuntatapa [äs] muistuttaa englan-

ninkielistä sanaa ass, joka tarkoittaa takapuolta. Väännetty nimi ei kerro nimeämästään 

paikasta suoranaisesti mitään, mutta luultavasti se huvittaa käyttäjiään.  

 

 

5.1.3. Kiertoilmaukset eli eufemismit 

 

Epäviralliset paikannimet voivat toisinaan olla humoristisia kiertoilmauksia. Yleensä 

kiertoilmaus on kaunistelevampi ja lievempi ilmaus, esimerkiksi kuolemalle löytyy 

suomen kielestä useita eufemismeja (Hakulinen & Ojanen 1976: 48). Viralliset paikan-

nimet ovat harvoin tabuja, poikkeuksina ovat lähinnä mielisairaalat ja muut ihmisten 

arkaluontoisiksi kokemat paikat. Kemi-Tornion alueella puhutaan yleisesti Keroputaas-

ta, joka tarkoittaa Keroputaan sairaalaa, jossa hoidetaan mielenterveyden häiriöitä. Sa-

ma ilmiö on nähtävissä Pirkkalan ja Nokian rajalla, jossa Pitkäniemellä viitataan Pitkä-

niemen psykiatriseen sairaalaan (Sirén 2005: 116). 
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Yksi harvoista tabuun viittaavista poikkeuksista epävirallisissa nimissä on kenties Alko. 

Pirkkalassa liikettä kutsutaan Paratiisisaareksi tai Tokaksi. Nimitys Toka juontuu Tam-

pereella Eka-marketin vieressä sijainneesta Alkosta, johon mentiin yleensä ruokakau-

passa käynnin eli Ekan jälkeen tokana.  (Sirén 2005: 123.) Kemin tutkimusaineistosta 

Alkolle löytyy yksi kiertoilmaus, Pitkäripainen, joka on myös aineiston ainoa eufemis-

mi. Kyseinen nimitys lienee yleinen koko Suomessa ja juontuu 1930-luvulle, kun Alko-

jen ovissa oli oikeasti pitkät rivat.  

 

 

5.1.4. Assosiaationimet 

 

Epävirallista nimistöä syntyy assosiaatioiden kautta siten, että paikalle voidaan antaa 

nimi esimerkiksi ulkonäön tai paikalla tapahtuvan toiminnan mukaan (Sirén 2005: 123). 

Aineistosta löytyy ainoastaan yksi paikalla tapahtuvan toiminnan perusteella annettu 

assosiaationimi, Pusupuisto ’Meripuisto’. Puisto on tunnettu nuorten kokoontumispaik-

kana, joten se assosioituu käyttötarkoituksensa mukaisesti pussailuun, josta epäviralli-

nen nimi on peräisin. 

 

Mielenkiintoinen paikan ulkonäköön assosioituva nimi aineistossa on Minkkitarha, joka 

tarkoittaa Hepolassa sijaitsevaa rivitaloaluetta, joka ulkonäöltään muistuttaa etäisesti 

minkintarhaushäkkejä. Nimestä on olemassa myös variantti Minkkikopit, jota aineistos-

sa ei kuitenkaan esiinny. Myös Pirkkalan aineistossa esiintyy nimi Minkkitarhat, joka 

tarkoittaa rivitaloaluetta (Sirén 2005: 123). Nimi voikin olla yleisemmin tunnettu Suo-

messa, mistä voisi puolestaan päätellä, että tietynlaiset rivitalot assosioituvat ihmisten 

mielissä herkästi minkkihäkkeihin. 

 

Paikan ulkonäköön assosioituu myös nimi Terraario ’Cafe Dolce Vita’. Kahvilassa on 

isot ikkunat, joten paikka muistuttaa suurta terraariota, jossa kahvittelijat ovat näytillä 

eläimen tapaan. Pitkää kerrostaloa Purolankadulla tarkoittavat Letkajenkka ja Letkis 

assosioituvat tanssin pitkään jonoon, jota pitkä talo muistuttaa. Kaupungintalo on puo-

lestaan saanut ulkonäkönsä mukaan humoristisen nimen White House. Korkea kaupun-

gintalo on valkoinen ja siellä tapahtuu kaupungin johtamisen kannalta tärkeimmät asiat, 

joten nimenantajan assosiaatio Yhdysvaltojen presidentintaloon on ilmeinen.  

 



57 
 

Paikan ulkonäkö voi assosioitua myös huomattavasti pienempään esineeseen. Valtaka-

dun eteläpäässä sijaitseva taideteos assosioituu aineiston perusteella kemiläisten mieles-

sä sillipurkin ja katiskan ulkonäköön, sillä taideteosta kutsutaan nimillä Sillipurkki ja 

Katiska. Nimet ilmentävät myös kemiläisten yleistä mielipidettä taideteoksesta. Aina-

kaan alkuun liikenneympyrä ei saanut hyvää vastaanottoa, siksi se on saanut hieman 

ironiset ja naljailevat epäviralliset nimensä. 

 

 

5.2. Pejoratiiviset nimet 

 

Epävirallisista nimistä voidaan huomata käyttäjien negatiivisia asenteita paikkoja ja 

niiden käyttäjiä kohtaan. Tällöin on otettava huomioon mitä ja millaisia ovat nimetyt 

paikat, joiden nimistä on havaittavissa kielteisiä, halventavia, asenteellisia ja ironisia 

merkityksiä sekä konnotaatioita. Merkityssisältöjä tulkittaessa on noudatettava kuiten-

kin varovaisuutta, koska pelkkien nimien perusteella ei voida varmuudella tietää ni-

menantajan itsensä nimelle antamaa merkitystä. (Ainiala & Vuolteenaho 2005: 387–

388.) Erityisesti negatiivisia asenteita ilmentävissä nimissä onkin mielestäni hyvä pidät-

täytyä ainoastaan nimessä itsessään oleviin vihjeisiin, joista nimeämisperusteita voidaan 

tulkita. Pitkälle meneviä omia tulkintoja ei ole mielekästä tehdä tässä tutkimuksessa, 

sillä aineistosta ei ole mahdollista tehdä päätelmiä informanttien omista asenteista ja 

mielipiteistä nimeämisperusteisiin liittyen. 

 

 

5.2.1. Kemin negatiiviset nimet 

 

Aineistossa on jonkin verran negatiivissävytteisiä nimiä Kemille. Ilkeän ironisia nimiä 

ovat esimerkiksi Kempa ja Kempala. Sana kempa tarkoittaa ainakin Kemin alueen pu-

hekielessä ihmistä, jota pidetään hieman tyhmänä. Toisinaan sanan ymmärretään tar-

koittavan myös kehitysvammaista. Verkossa toimivan Urbaanin sanakirjan (s.v. kempo) 

mukaan sana kempo tarkoittaa joko kömpelöä tai vajaata ja tyhmää ihmistä. Sana voi 

tarkoittaa myös halventavassa yhteydessä poikaa (SMS s.v. kempo). Kempa ja kempo 

lienevätkin toinen toistensa variantteja. Samaa sukua on oletettavasti myös variantti 

Kembolandia, jossa esiintyy Urbaanin sanakirjan tuntema loppu-o:llinen variantti kem-
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po. Hieman samankaltainen nimi on Lapuan epävirallinen nimi Tasapäälandia, jossa 

tasapää tarkoittaa tyhmää tai yksinkertaista ihmistä (Saarela 2006: 34).  

 

Edellä mainitut nimet kuvaavat ironisesti sitä perusajatusta, joka Kemin ympäryskun-

nissa ja toisinaan myös Kemissä tuntuu vallitsevan: kemiläiset ovat jollakin tavalla 

tyhmiä tai vajaita ihmisiä. Olen havainnoinut, että käsitys vallitsee useimmiten ulko-

paikkakuntalaisten tai toisinaan myös Kemistä pois muuttaneiden mielissä. Muualla 

asuvat saattavat usein kutsua Kemiä edellä mainituilla leikkisillä, mutta toisaalta myös 

raadollisen ironisilla nimillä. Kyseessä ei ole siis samanlaisesta tilanteesta, kuin Helsin-

gin Hesa ja Stadi -nimitysten vastakkainasettelussa (ks. Ainiala & Lappalainen 2010). 

Kyseessä voivat olla myös naapuripaikkakuntalaisten alun perin käyttämät nimitykset, 

joiden tarkoituksena on ollut ivata naapurikaupunkia (Saarela 2006: 34). 

 

Asenteet Kemiä kohtaan ovat useimmiten negatiivisia, kovinkaan moni ulkopaikkakun-

talainen ei pidä paikkaa erityisen houkuttelevana. Vaikka ulkopaikkakuntalaiset usein 

paikkaa haukkuvatkin, on kemiläisillä positiivinen asenne omaa paikkakuntaansa koh-

taan. Tämä ei kuitenkaan näy nimistössä. Kemille ei ole aineistossa yhtäkään positiivis-

sävyistä epävirallista nimeä, enkä itse kemiläisenä sellaisia tunne. Paikkoja onkin hel-

pompi nimetä negatiivisesti kuin positiivisesti. Myönteisiä asenteita harvoin tuodaan 

esille, niitä ei laiteta merkille samalla tavalla kuin kielteisiä asenteita.. 

 

 

5.2.1. Rasismi paikannimissä – toiseutta ilmaiseva nimirypäs 

 

Ryhmäidentiteettiä voidaan vahvistaa ryhmän omalla kielellä eli slangilla, johon myös 

epävirallisen paikannimistön voi ajatella kuuluvan. Ryhmähenkeä voidaan kohottaa 

erottautumalla muista pilkkaamalla ja halventamalla ryhmään kuulumattomia ”toisia”. 

(Ainiala & Vuolteenaho 2005: 387.) Toiseutta voidaan ilmaista esimerkiksi ilmaisemal-

la tietty ihmisryhmä sellaisen paikan nimessä, jossa kyseinen ihmisryhmä esimerkiksi 

asuu. ”Toisia” voivat olla esimerkiksi ulkomailta Suomeen muuttaneet, jotka voivat olla 

osalle valtaväestöä vieras ihmisryhmä. Suomalaisuutta voidaankin vahvistaa pilkkaa-

malla vierasta ihmisryhmää ilmaisemalla se esimerkiksi paikannimessä. Suosittuja ovat 

erityisesti vertailevat siirrynnäiset, Helsingissä ulkomaalaistaustaisten asuttama Kontula 

on saanut nimen Bangladesh, Rastila ja Vuosaari tunnetaan puolestaan Mogadishuna. 
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(Ainiala & Vuolteenaho 2005: 389–390.) Rovaniemen tutkimusaineistossa on nimi 

Chinatown, joka tarkoittaa Korkalovaaran asuinaluetta (Viiri 2006: 96).  Tutkimuksessa 

ei ole kuitenkaan valitettavasti pohdittu johtuuko nimitys siitä, että alueella asuisi run-

saasti kiinalaisia tai yleisemmin aasialaisia.  

 

Monikulttuurisuuden lisääntyminen on huomattavissa myös Kemin nimiaineistosta. 

Tiettyjä ihmisryhmiä, erityisesti maahanmuuttajia, leimaavia paikannimiä on useampia. 

Nimet keskittyvät Tervaharjun ja Jungon muodostamalle alueelle, jossa asuu muihin 

asuinalueisiin verrattuna jokseenkin enemmän maahanmuuttajia. Alueen rasistiset ja 

leimaavat nimet muodostavat pienen nimiryppään: Mutiaistenmäki, Mutukukkula, Kur-

dikukkula. Stadin slangissa mutu ja mutiainen tarkoittavat tummaihoista ihmistä tai pa-

kolaista (Paunonen 2000 s.v. mutu, mutiainen). Nimitykset ovat Kemin epävirallisesta 

nimistöstä päätellen levinneet myös muualle Suomeen. Kemissä nimet viittaavat alueel-

la asuviin ihmisiin, jotka voivat olla suomalaiselle väestölle vieraita. Maahanmuuttajia 

pilkkaavaa nimistöä käyttämällä ihmiset vahvistavat omaa suomalaista yhteisöllisyyt-

tään tekemällä jakoa meihin ja muihin. Helsingissä vastaavana nimenä voi pitää Meri-

Rastilan epävirallista nimeä Nekrula, josta ilmenee myös asukkaiden ulkomaalaistaus-

taisuus. (Ainiala & Vuolteenaho 2005: 389–390.) Rovaniemellä on puolestaan käytössä 

nimi Neekerislummi, joka on Ounasrinteen epävirallinen nimi (Viiri 2006: 96).  

 

Rasistisen nimiryppään käytöstä ei voi tehdä tarkkoja tulkintoja. Vaikka nimistöä on 

Kemissä olemassa, ei se kuitenkaan tarkoita, että nimet olisivat aktiivisessa ja avoimes-

sa käytössä. Oman kokemukseni mukaan esimerkiksi nimitystä Kurdikukkula käytetään 

harvoin, lähinnä humoristisissa yhteyksissä tai ainakin pienen piirin kesken. Pääkau-

punkiseudun slanginimien koululaiskeruun yhteydessä on todettu, että nuoret käyttävät 

tällaisia nimiä tarkoituksellisesti halventavaan sävyyn tai jopa avoimen rasistisissa yh-

teyksissä. (Ainiala & Vuolteenaho 2005: 390). Samaa ei voi kuitenkaan suoraan yleistää 

Kemiin, koska nimien käyttäjäkunnasta ja käyttötavoista ei ole tarkkoja tietoja. 

 

On mielenkiintoista, että leimaavat nimet synnyttävät usein uusia samatarkoitteisia ni-

miä samalle alueelle. Näin uudet nimet jatkavat ja voivat jopa vahvistaa tietyn alueen 

leimaa tietynlaisena paikkana. (Ainiala & Vuolteenaho 2005: 391.) Kemin rasistisen 

nimiryppään synty on lähtenyt luultavasti liikkeelle yhdestä ryppään nimestä, joka on 

myöhemmin synnyttänyt lisää samantyyppisiä nimityksiä samalle alueelle. Herjaavat 
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nimet voivat siis joissakin tapauksissa vahvistaa alueen mainetta tietynlaisena. Kemin 

tapauksessa siis nimistöstä voi päätellä, että Tervaharjun ja Jungon aluetta pidetään ul-

komaalaisten asuinalueena, vaikka siellä asuu yhtälailla myös valtaväestöön kuuluvia 

ihmisiä.  

 

Vaikka keruulomakkeessa pyysin informantteja kertomaan heidän omasta nimenkäytös-

tään, valitettavan moni jätti vastaamatta kyseiseen kohtaan. Haluan kuitenkin kiinnittää 

huomiota tässä vaiheessa tutkimusta kahteen vastaukseen, jotka kertovat jotakin rasisti-

sen nimiryppään nimien käytöstä.  

 

1) Käytän joskus, mutta en kovin julkisesti. (Informantti 1 nimestä Mutukukku-

la) 

 

2) Käytän harvoin riippuen keskustelukumppanista (Informantti 2 nimestä Kur-

dikukkula) 

 

Esimerkit 1 ja 2 kuvaavat sitä, kuinka rasistisia nimiä käytetään vain tiettyjen ihmisten 

kuullen, eikä kovin julkisesti. Tässä informantit vaikuttaisivat eroavan helsinkiläisten 

nuorten nimenkäytöstä siten, että nimien käyttö on rajoittunutta, eikä rasismikaan siten 

ole täysin avointa. Käytön rajoittamisesta voi myös päätellä sen, että toiseutta ilmaisevat 

nimet eivät ole Kemissä neutraalistuneet. Informantit selkeästi ymmärtävät nimien hal-

ventavan sävyn.  

 

 

5.2.2. Politiikka nimissä 

 

Harvinaisempi epävirallisten nimien muoto ovat nimet, joista on havaittavissa ympäris-

tön poliittinen ilmapiiri. Tällaisia nimiä en ole löytänyt muista epävirallista nimistöä 

käsittelevistä tutkimuksista. Sen sijaan asuinalueiden jako nimistössä huonompi- ja pa-

rempituloisten alueisiin on havaittu ainakin Kuopiossa, jossa käytetään epävirallisia 

nimiä, kuten Herrojentaivas ja Puutteenperä (Korkalainen 2002: 81). Tällaisissa nimis-

sä on havaittavissa nimenkäyttäjien tekemät asettelut meihin ja muihin, rikkaisiin ja 

köyhiin. Kemin Rytikarissa eräs kerrostalo tunnettiin aikoinaan ja toisinaan vieläkin 

Lompsalinnana, sillä siellä asui Veitsiluodon paperitehtaalla johtoasemassa olevia ihmi-
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siä. Samantapaisia ovat myös poliittista ilmapiiriä ilmentävät nimet, joissa voi olla nä-

kyvissä jako vasempaan ja oikeaan. 

 

Kemin aineistossa on kaksi paikannimeä, joista on havaittavissa kaupungin vasemmis-

tolainen historia ja maine. Tutkimuksessa jo aiemmin sivuttu (ks. luku 5.1.2.) Keming-

rad viittaa Kemin historiaan ja maineeseen kommunistisena kaupunkina. Toinen poliit-

tista ilmapiiriä ilmentävä nimi on Kremlin torni, joka tarkoittaa keskustassa sijaitsevaa 

kerrostaloa, jonka ensimmäiset asukkaat olivat tunnettuja kommunisteja. Nimi on as-

sosioitunut Moskovan Kremlistä, jossa sijaitsevat Venäjän tärkeimmät hallintoelimet. 

Korkea kerrostalo, jossa asuu kommunisteja, onkin siis luultavasti assosioitunut ni-

menantajan mielessä Kremlin torneihin. 

 

Nimien käyttäjäkunnasta ei ole varmaa tietoa, mutta oman huomioni mukaan esimerkik-

si Kemingrad on nykyisin humoristisessa käytössä etenkin Kemistä poismuuttaneiden 

keskuudessa. Toisin kuin rasistiset nimet, poliittiset nimet ovat yleensä leikillisessä käy-

tössä, eivätkä ilmaise ihmisten asenteita niin kärjistetysti, kuin esimerkiksi tiettyä etnis-

tä ryhmää leimaavat paikannimet. Poliittinen vastakkainasettelu on nykyaikana huomat-

tavasti lievempää kuin aiemmin. Siksi poliittisiin asenteisiin viittaavat nimet tuntuvat 

ihmisistä nykyisin enemmän humoristisilta, kuin vaikkapa negatiivisia asenteita ilmai-

sevilta. Loppujen lopuksi nimen sävyn päättää kuulija. Toisen mielestä Kemingrad voi 

olla loukkaava nimitys Kemille, kun taas jonkun muun mielestä se on hauska nimitys ja 

kuvaa kaupunkia hyvin.  

 

 

5.2.3. Koulujen negatiiviset nimet 

 

Koululaitos on erityisesti nuorison ainainen kritiikin aihe, mikä näkyy myös epäviralli-

sessa nimistössä. Koulut saavat nuorten kielessä yleensä negatiivisia asenteita ilmentä-

viä nimiä. Pirkkalassa yläastetta kutsutaan Laitokseksi, joka ilmentää mielipiteitä siitä, 

että yläaste on persoonaton instituutio, joka sulattaa yksilöt yhdeksi massaksi. Samaa 

yläastetta kutsutaan Pirkkalassa myös Keskitysleiriksi, joka nimenä kertoo jo itsessään 

jotakin nuorten mielipiteistä ja asenteista koululaitosta kohtaan. (Sirén 2005: 120.)  
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Helsingissä ruotsinkielistä koulua kutsutaan nimellä Homokoulu, sillä homo voi merkitä 

slangissa ruotsalaista. (Ainiala & Vuolteenaho 2005: 390; Paunonen 2000 s.v. homo.) 

Sama nimi on käytössä Oulussa Kuusiluodon lukiosta, joka on saanut myös asenteelliset 

nimet Kusiluoto, Kusivuoto ja Tylypahka (Rousu 2010: 57). Aina koulujen pejoratiiviset 

nimet eivät siis välttämättä ilmennä pelkkää kapinaa instituutiota kohtaan. Nimillä voi-

daan myös koulumaailmassa tehdä eroa toisenlaisiin ihmisiin, tässä tapauksessa siis 

esimerkiksi ruotsinkielisiin. Kemissä kuulee toisinaan käytettävän Sauvosaaren vanhas-

ta koulusta toisiin eroa tekevää nimeä Pajarinrannan lukio. Tutkimusaineistossa nimeä 

ei kuitenkaan esiinny, mutta kuten ruotsinkielisen koulun nimityksen kohdalla, myös 

tässäkin nimessä on havaittavissa toiseuden ilmaisemista. Pajarinrannalla ei oikeasti ole 

lukiota, vaan alueella sijaitsevassa nyt jo lakkautetussa Sauvosaaren koulussa oli ope-

tusryhmiä kehitysvammaisille. Lukio on siis ironinen nimitys koululle, jossa ei opiskel-

la lukion oppimäärää ja jossa opiskelee toisenlaisiksi koettuja ihmisiä. 

 

Aineistosta löytyy pejoratiivisia ja asenteita ilmentäviä nimiä monelle Kemin koululle. 

Karihaaran koulu on saanut nimen Karihaaran vankila, joko vankilamaisen ulkonäkön-

sä tai kenties oppilaan mielestä vankilamaisen tunnelman mukaisesti. Syvänkankaan 

koulu on puolestaan Kidutuskammio tai Syvitsyn yliopisto. Negatiivista asennetta ilmai-

seva Kidutuskammio kertoo ainakin siitä, että koulun oppilaat eivät pidä paikkaa kovin-

kaan miellyttävänä. Luultavasti nimi onkin käytössä lähinnä nuorilla, sillä harvemmin 

aikuiset enää antavat peruskouluille negatiivisia nimiä. Syvitsyn yliopisto on puolestaan 

ironinen nimi koululle, jossa saa peruskoulutasoista opetusta. Koivuharjun koulua on 

kutsuttu nimellä Eliittikoulu. Informantin mukaan koulua kävi aikoinaan moni hyvätu-

loisen perheen lapsi, joidenkin mielestä siis eliitin lapsi. 

 

Aineistossa on myös muutama muukin nimitys kouluille, josta asenteellisuus ei näy niin 

selkeästi. Nimillä on kuitenkin hieman ironinen ja sitä kautta kenties negatiivinenkin 

sävy. Toisaalta seuraavia nimiä voidaan käyttää myös puhtaasti humoristisessa mieles-

sä, jopa neutraalistuneesti. Esimerkiksi entinen Kemin tyttölyseo, joka nykyisin toimii 

ammattikorkeakoulun terveysalan opetuspisteenä, tunnetaan toisinaan nimellä Tipula. 

Nimi on koululaisslangissa vanhaa kerrostumaa, sillä Helsingin slangissa sen synty 

ajoittuu 1910-luvulle. Käytössä nimi on ollut Helsingissä enimmäkseen 1970-luvulle 

asti. (Paunonen 2000 s.v. Tipula; Mielikäinen 2005: 35.) Nimenä Tipula on ollut var-

masti aluksi asenteellinen, sana tipu voi tarkoittaa puhekielessä tyttöä. Nykyisin nimeä 
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tuskin pidetään kovinkaan loukkaavana, se on jo melko neutraali ja vieläpä vähäisellä 

käytöllä tyttökoulujen lakkauttamisen jäljiltä. Toinen saman koulun vanha nimitys on 

Jakomo, joka sekin ilmentää hieman sovinistista asennetta koulua kohtaan. 

 

Kuten muuallakin, myös Kemissä koulut tuntuvat saavat negatiivisia nimityksiä, jotka 

assosioituvat aina vankiloihin ja kidutuskammioihin saakka. Peruskoulu aiheuttaakin 

tunteita etenkin yläkouluikäisissä nuorissa, onhan koulussa vielä pakko käydä. Siksi 

koulu assosioidaankin paikkana todella ankeisiin ja ahdistaviin paikkoihin, vaikka se ei 

tosiasiassa sellainen olisikaan. Nuorena pienetkin asiat paisuvat suuriin mittakaavoihin, 

siksi koulu saattaa vertautua herkästi keskitysleiriin, vaikka on kaukana siitä todellisuu-

dessa. Huomattavaa on, että tutkimusaineistossa ei ole lankaan asenteellisia nimiä toisen 

asteen kouluille, eikä myöskään ammattikorkeakoululle. Peruskoulu ajoittuu nuorten 

elämässä sellaiseen vaiheeseen, jossa tunteet herättävät negatiivisia assosiaatioita esi-

merkiksi juuri peruskoululle. Pakollisen koulun jälkeen useimmat jatkavat opintojaan 

yleensä vapaaehtoisesti, joten toisen asteen koulutkaan eivät saa niin herkästi asenteelli-

sia nimiä.  
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millainen on Kemin epävirallisen paikannimistön 

luonne. Tutkin, millaisia epävirallisia paikannimiä Kemissä käytetään, ja miksi nimet 

ovat sellaisia kuin ne ovat. Halusin myös tarkastella erityisesti huumoria ja asenteita 

käsittelevää paikannimistöä.  

 

Tutkimusaineistona käytin kemiläisiltä verkossa kyselylomakkeella kerättyä aineistoa. 

En rajannut informanttien ikää tai Kemissä vietettyjä vuosia millään tavalla. Otin tutki-

mukseen mukaan kaikki halukkaat, jotka asuivat tai olivat joskus asuneet Kemissä. Lo-

makkeessa pyysin vastaajaa luettelemaan tietämiään epävirallisia paikannimiä Kemistä. 

Pyysin myös ilmoittamaan jokaisen nimen kohdalla paikan virallisen nimen tai ni-

meämistarkoitteen. Lisäksi kysyin käyttääkö informantti itse mainitsemaansa paikanni-

meä.  Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 54 informanttia, joiden syntymävuodet vaihte-

livat vuosien 1944 ja 1993 välillä. 

 

Aineistooni tuli lopulta analysoitavaksi yhteensä 356 epävirallista nimeä, mikä on mie-

lestäni kohtuullisen hyvä tulos. Itse aineisto koostui lähinnä epävirallisista nimistä ja 

niiden virallisista vastineista. Harmillisen moni oli jättänyt vastaamatta muihin kysy-

miini asioihin ilmeisesti lomakkeen sekavuuden ja huonon käytettävyyden vuoksi. Siksi 

jouduin tyytymään tutkimuksessani lähinnä nimien tarkastelemiseen erilaisista näkö-

kulmista, enkä voinut käsitellä esimerkiksi informanttien nimitaitoa tai asenteita nimiä 

kohtaan.  

 

Kemin epävirallinen paikannimistö noudattelee pääpiirteittäin samaa kaavaa kuin mui-

denkin kaupunkien nimistöt. Sekundaareja nimiä (64,4 %) on huomattavasti enemmän 

kuin primaareja nimiä (35,6 %). Eniten Kemissä on nimetty rakennuksia, mikä on kau-

punkinimistölle tyypillistä. Poikkeuksellista nimettyjen paikkojen kannalta on se, että 

Kemissä on nimetty harvinaisen runsaasti kulkuväyliä. Yhteensä 5,9 prosenttia aineiston 

nimetyistä paikoista on erilaisia kulkuväyliä, katuja tai teitä. Yleensä kadut ja tiet saavat 

epävirallisia nimiä vain suuremmissa kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä. Kemissä 

ilmeisesti kuitenkin suunnistetaan usein myös katujen nimien perusteella suurempien 

kaupunkien tapaan. 
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Aineiston yleisin nimenmuodostustapa on johtaminen, sillä 28 prosenttia aineiston ni-

mistä on muodostettu erilaisia johtimia käyttäen. Käytetyin on is-johdin, joka on epävi-

rallisessa nimistössä yleensä produktiivisin johdin. Nimenmuodostustavoista mielen-

kiintoisimpia ovat kuitenkin synonyyminimet ja fossiloituneet paikannimet. Synonyy-

minimiä ei epävirallisesta nimistöstä juuri löydy, siksi aineiston Ajosta tarkoittavat sy-

nonyymiset nimet Paise ja Paiseenperä ovat mielenkiintoisia ja kohtuullisen harvinaisia 

tapauksia. Kaikki otolliset nimet eivät kuitenkaan ole saaneet synonyymista epävirallis-

ta nimeä. Kenties tällainen nimeäminen vaatii nimenantajalta erityistä kekseliäisyyttä ja 

virallisen nimen tarkempaa analysointia. 

 

Fossiloituneet paikannimet eli vanhat käyttöön jääneet viralliset nimet eivät ole luulta-

vasti kovinkaan harvinaisia. Nimet kertovat siitä, että ihminen ei ole muutostilanteessa 

valmis välittömästi luopumaan totutusta paikannimestä. Kemissä puhutaan edelleen 

Sokoksen parkkipaikasta, vaikka Sokosta ei ole kaupungissa ollut enää vuosikymme-

niin. Fossiloitunut paikannimi voikin jäädä epäviralliseen käyttöön useammaksi vuosi-

kymmeneksi ja siirtyä jopa nuoremman polven käyttämään nimistöön. 

 

Epävirallinen nimeäminen on monisyisempää ja vapaampaa kuin virallisten nimien 

muodostaminen. Ihmiset voivat keksiä lennosta uusia nimiä, joita käytetään ainoastaan 

puhekielessä epävirallisissa yhteyksissä. Siksi epäviralliset nimet voivat sisältää run-

saasti myös huumoria ja asenteita. Asenteellisista nimistä voi huomata esimerkiksi sel-

laisia mielipiteitä ja näkökulmia erilaisiin paikkoihin ja ihmisiin, mitä nimenkäyttäjät 

eivät muuten ääneen sano. Aineistosta löytyy asenteellisia nimiä noin 18 prosenttia eli 

oman karkean päätelmäni mukaan noin joka viides epävirallisista nimistä voi olla asen-

teita tai huumoria sisältävä.  

 

Erityisesti aineistosta nousi esiin analyysivaiheessa toiseutta ilmaisevat eli rasistiset 

nimet, jotka muodostavat pienen nimiryppään. Nimistä voi huomata muutoksen, joka on 

viime vuosina tapahtunut kaupunkikuvassa, kun Kemiin on saapunut pakolaisia muualta 

maailmasta. Toiseus ja vieraus ilmentyy epävirallisista nimistä, joissa on helposti ha-

vaittavissa oleva rasistinen sävy. Nimet Kurdikukkula, Mutukukkula ja Mutiaistenmäki 

nimeävät alueita, joissa osa asukkaista koetaan valtaväestöstä poikkeaviksi, toisiksi. 

Myös Kemin negatiiviset ja asenteelliset nimitykset yllättivät. Esimerkiksi nimet Kem-

bolandia ja Kempala kertovat siitä, että Kemiin ja kemiläisyyteen liitetään usein nega-
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tiivisia mielikuvia. Nimessä Kemingrad tiivistyy hyvin se seikka, että Kemiä pidetään 

yhä edelleen punaisena kaupunkina, vaikka kommunismi ja vasemmistolaisuus eivät 

enää ole kaupungissa erityisen näkyviä tai leimaavia asioita.  

 

Kyselyn osittaisesta epäonnistumisesta huolimatta olen tyytyväinen tutkimukseeni. Mie-

lestäni olen onnistunut luomaan kuvan Kemin epävirallisen paikannimistön luonteesta. 

Pääpiirteittäin luomani kuva muistuttaa paljon muista kaupungeista tehtyjä tutkimuksia. 

Koen kuitenkin käsitelleeni etenkin asenteellisia nimiä laajemmin ja tarkemmin kuin 

muissa pro gradu -tutkielmissa on aiemmin tehty. Olen myös löytänyt nimistöstä sellai-

sia seikkoja, jotka tekevät Kemin nimistöstä ainutlaatuisen.  

 

Tutkimusta tehdessä olen huomannut, että erityisesti nimistä havaittavissa olevia asen-

teita voisi tutkia enemmän ja laajemmin. On mielenkiintoista kuinka yhteen paikanni-

meen voidaan ladata yhtä aikaa esimerkiksi huumoria ja rasismia. Siksi haluaisinkin 

jatkaa tutkimusta ja kerätä lisää erityisesti asennenimiä esimerkiksi Kemistä ja jostakin 

muualta. Myös ihmisten mielipiteet asennenimistä sekä nimien käyttötavat ovat kiinnos-

tava aihepiiri, joka mielestäni vaatisi lisätutkimuksia. Asennenimien tutkimus vaatii 

myös kaupungin ilmapiiriin ja historiaan tutustumista, jotta syyt esimerkiksi pejoratii-

visten poliittisten nimien syntyyn voidaan selvittää. Siksi aiheessa olisi mielestäni tar-

peeksi tutkittavaa jopa väitöskirjaa varten. 
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LIITE 1 

 

 
 
 

Hei! 

 

Olen kemiläislähtöinen suomen kielen opiskelija, ja teen pro gradu -tutkielmaa Oulun 

yliopistossa Kemin epävirallisista paikannimistä. Tutkielmaa varten kerään tämän ky-

selyn avulla nykyisten ja entisten kemiläisten käyttämiä epävirallisia paikannimiä. 

Toivoisin, että uhraisit muutaman minuutin arvokasta aikaasi ja vastaisit kyselyyni. 

 

Kyselyyn voivat vastata kaikki Kemissä asuvat tai asuneet. Kysely suoritetaan nimet-

tömästi, ja vastaukset käsitellään siten, että niistä ei voi tunnistaa ketään. 

 

Mikä on epävirallinen paikannimi?  

 

Epäviralliset paikannimet ovat lempinimiä, jotka voivat kuvata paikan ulkonäköä, 

ominaisuuksia tai käyttöä. Usein lempinimet muodostetaan virallisen nimen pohjalta, 

esimerkiksi Syväkangas = Syvitsy. Epäviralliset paikannimet kuuluvat puhekieleen ja 

niitä voi keksiä kuka tahansa. Paikkojen lempinimet ovat siis sellaisia, joita ei löydy 

kartalta, vaan niitä käytetään arkisessa puhekielessä.  

 

Luultavasti tiedät useita epävirallisia paikannimiä, joita Kemissä käytetään tai on ai-

koinaan käytetty. Seuraavilla sivuilla pyydän sinua kirjoittamaan ylös tietämiäsi paik-

kojen lempinimiä aihealueittain. Ei haittaa, vaikka tietäisit vain muutaman, sillä jo-

kainen nimi on arvokas. 

 

Kiitos vastauksista jo etukäteen! 

 

Riikka-Tiina Sipilä  

 

riikkatiina.sipila@gmail.com 

 

 

 

Perustiedot 

 (Perustiedot kerätään tilastointia varten.) 

  

1. Sukupuoleni * 

Nainen 

Mies 

2. Syntymävuoteni * 

3. Montako vuotta olet asunut Kemissä? * 

 



 
 

Pohdi millaisia epävirallisia paikannimiä Kemissä käytetään. Voit aloittaa pohtimalla 

itsellesi läheisten paikkojen nimiä. Käytätkö sinä tai tiedätkö jonkun muun käyttävän 

itsellesi läheisistä paikoista lempinimiä? Kirjoita lomakkeeseen rohkeasti kaikki epä-

viralliset paikannimet, jotka Kemistä tiedät.  

 

Jokaisen aihealueen kohdalla on esimerkkejä paikkojen lempinimistä, joita käytetään 

Oulussa. Voit pohtia niiden avulla millaisia lempinimiä mieleesi tulee Kemistä. 

  

Kyselyn aihealueet ovat seuraavat:  

1. Asuinalueet, kaupunginosat  

2. Kadut, tiet, polut, risteykset  

3. Puistot, mäet, luontoalueet, uimarannat, saaret  

4. Patsaat, sillat, alikulkukäytävät, talot  

5. Kaupat, kioskit, huoltoasemat 

6. Ravintolat, baarit, kahvilat  

7. Virastot, sairaalat, terveyskeskukset, oppilaitokset ja koulut  

8. Paikalliset yritykset ja tehtaat  

9. Harrastepaikat, vapaa-ajanviettopaikat, urheilukentät, liikuntahallit, kuntosalit  

10. Tapaamispaikat, piilopaikat, leikkipaikat  

11. Asemat, bussipysäkit, parkkipaikat, torit  

12. Muut paikat. 

  

Jokainen aihealue on kyselyssä omalla sivullaan. Älä siis ala kirjoittamaan kaikkea 

aihealueittaan tälle ensimmäiselle sivulle, vaan vaihda sivua, kun olet merkinnyt lo-

makkeeseen aina sivulla mainitun aihealueen nimet. 

  

Älä ujostele vastauksissasi, sillä kaikenlaiset nimet ovat arvokkaita tutkimuksen kan-

nalta. Kaikkia laatikoita ei tarvitse saada täyteen. Jos aihealueesta ei tule yhtäkään 

nimeä mieleen, voit siirtyä suoraan seuraavalle sivulle. Voit palata sivun alalaidassa 

olevilla napeilla kyselyssä taaksepäin, mikäli sinulle tulee kyselyä tehdessä johonkin 

aikaisempaan aihealueeseen liittyviä epävirallisia nimiä. Ei myöskään haittaa, vaikka 

kirjoittaisit nimen väärään aihealueeseen, sillä tarkempi luokittelu tehdään tutkimus-

vaiheessa. Pääasia on, että keskityt muistelemaan tietämiäsi nimiä Kemistä. 

  

Nimien merkitseminen lomakkeeseen 

  

Kirjoita jokainen epävirallinen nimi omaan laatikkoonsa. Lisää perään väliviivalla 

erotettuna paikan virallinen nimi tai sijainti, epävirallisen nimen alkuperä mikäli si-

nulla on siitä tietoa, sekä käytätkö epävirallista nimeä itse.  

Siis seuraavasti:  

 

Epävirallinen nimi - Virallinen nimi tai paikan sijainti - Epävirallisen nimen alkuperä 

- Käytätkö itse? (Jos et käytä, niin miksi? Kuuluuko nimi esimerkiksi nuorison kie-

leen? Eikö se sovi sinun suuhusi tai onko se esimerkiksi vanhahtavan kuuloinen?) 

  

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 2 

 

Paikanlajiluokittelu 

 

Luokittelu perustuu Eero Kiviniemen paikanlajiluokitukseen (Perustietoa paikannimistä, 

SKS  1990). 

 

10 alueet 

11 maakunta; kaupunki/kunta; kaupunginosa/kunnanosa; osa-alue 

12 tontti, piha; pihan osa 

13 tori, aukio; parkkipaikka 

 

20 rakennukset 

21 asuinrakennus; tilapäinen asuinrakennus (huvila, mökki, maja, kämppä) 

22 julkinen rakennus (oppilaitos, sisäliikuntatila, kulttuuritalo, monitoimitalo, kirkko, 

teatteri, kirjasto, museo, sairaala, asemarakennus, hallintorakennus jne.) 

23 liikerakennus (kioski, myymälä, ravintola, kahvila, kauppakeskus, ostoskeskus jne.) 

24 teollisuusrakennus 

25 muut rakennukset (tanssilava, seuraintalo, työväentalo; lato, liiteri; työmaakoppi; 

muuntaja jne.) 

 

30 kulkuväylät ja rakennelmat   

31 katu, tie 

32 risteys; tienosa/kadunosa 

33 polku 

34 silta; rumpu; ylikulkupaikka; siltojen pylväät jne. 

35 portaat, raput; portti; laituri; penkki jne. 

36 patsas, muistomerkki; opastaulu, -merkki, liikennemerkki; kello; mainosteline jne. 

37 viemäri; kanava; kaivettu oja; hiekkakuoppa jne. 

 

40 puistot ja muut viheralueet 

41 puisto 

42 teemapuisto (eläintarha, huvipuisto, ulkoilmamuseo) 



 
 

43 urheilukenttä tai -puisto  

44 leikkipuisto 

45 (yleinen) uimaranta 

46 hautausmaa 

 

50 pinnanmuodostus 

51 maankohouma (mäki, rinne, kallio jne.) 

52 maanlaskeuma 

53 kivi(lohkare); kivikko; luola, rotko; kallionhalkeama 

 

60 maaperä, kasvillisuus   

61 metsä 

62 suo; hetteikkö; lähde 

63 puu 

 

70 veteen rajautuvat paikat 

71 niemi 

72 ranta 

73 saari; kari(kko) 

 

80 vedet 

81 järvi, lampi 

82 veden osa: selkä; salmi 

83 lammikko, lätäkkö, vesikuoppa 

84 joki, puro, luonnonoja  

85 lahti 

86 koski, virtapaikka 
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Kaikki kyselyssä kerätyt nimet ja niiden merkitykset. Mukana on myös käytöstä poistu-

nutta nimistöä. Nimen perässä oleva numero tarkoittaa informanttien määrää, jotka mai-

nitsivat nimen kyselyssä. 

 
 

10kiska Syväkankaan kioski   1 

 

A 

Alapizzeria Entinen pizzeria San Milano Valtakadun alapäässä 1 

Alapään Siwa Etelärantakadun Siwa   1 

Alski Alaoja   3 

Artti Kemiart Liners   1 

Aulis Aula-baari   1 

Amis Ammattikoulu   3 

Amisparkki Sisäsataman parkkipaikka   1 

Amisparkki Täiköntorin parkkipaikka   1 

Amiska Ammattikoulu   1 

Amitsu Ammattikoulu   2 

Amitsu Ammattiopisto Lappia   2 

Amkki Kemi-Tornion AMK   1 

Ankkalampi Pieni lampi Ruutissa   2 

Ankkalampi Leikkipuisto Hepolassa   2 

Ankkis Satamalehdon ulkoilualue ja leikkipuisto  1 

Altaat Veitsiluodon makeavesiallas   2 

Altaat Uimaranta Rytikarissa, makeavesiallas   1 

Apukoulu Huvikumpu   1 

Arabikylä Hepola/Hepolahti   1 

Arabikylä Kaksikerroksinen rivitaloalue Hepolassa  1 

Arvauskeskus Terveyskeskus   11 

Askon valot Entisen Asko-huonekalukaupan vieressä olevat liikennevalot 1 

Ass-market S-market   1 

 

B 

Baar viiskutonen Bar 56, ei enää olemassa   1 

Banaanikukkula Kaareva kumpu Meripuistossa   1 

BC Kuntokeskus Body Center   1 

Botnia City-Marketin rakennus   1 

Botnia Metsä-Botnia   2 

Broaksen talo Hoitokotina toimiva talo Etelärantakadulla  1 

 

C 

Cittari/Sittari City-Kulma   2 

 

E 

Eka Euromarket   4 

E-kauppa Entisestä Euromarketista   1 

Eliittikoulu Koivuharjun alakoulu   1 

Ellalanpolku Ensio Seppäsen kujan entinen nimi   1 

Elman kiska Kauppatorilla sijainnut kioski   1 

Elski Elijärventie   1 

Enso Stora Enso   2 

Entinen Alko Kemin työterveysasema   1 

Esson risteys Nyk. st1-huoltamon viereinen pyörätieristeys  1 

Esson silta Nyk. st1-huoltamon vierestä kulkeva silta  1 

Euro Euromarket   1 

 

F 

Finnoil Neste   1 

 

G 

Galleria Jalokivigalleria   1 

Gringo Old Gringo, baari   1 

 



 
 

H 

Hahtis Hahtisaarenkatu   1 

Hahtis Hahtisaaren venesatama   1 

Hajusaari Pajusaari   1 

Hakatalot Viiden talon ketju Valtakadolla   1 

Hartikaisen kuluma Pohjoisrantakadun ja Asemakadun risteys  1 

Haukkis Haukkari   1 

Heinis Heinämies, lopetettu baari   1 

Hemmari Bar Hemingway’s   1 

Hemppa Bar Hemingway’s   6 

Hemppari Bar Hemingway’s   1 

Hepla Hepola/Hepolahti   36 

Heplan kenttä Hepolan jääpallokenttä   1 

Heplan koulu Hepolan koulu   2 

Hese Hesburger   17 

Hiase Ent. Pikku-Hiase, nyk. Pub Ramona   1 

Hiekkapankit  Epävirallinen uimaranta Ajoksessa   1 

Hietsu Epävirallinen uimaranta Ajoksessa   1 

Hillis Hillankuja   1 

Hiskinkulma Keskustassa?   1 

Hole  Holstinharjun kaatopaikka   1 

Huokausten silta Nauskanojan silta   1 

Hölmölän liikenne Salmelan liikenne   1 

Höpölahti Hepola/Hepolahti   1 

Höpölä Hepola/Hepolahti   1 

Höpölä Ritikan työväentalo   1 

 

I 

Ibiza Club Ilona   2 

Ilona Club Ilona   1 

Impilinna Vanhat kerrostalot sairaalan kupeessa   1 

Innon maja ?   1 

Iso tie Nelostie   1 

 

J 

Jakomo Terveydenhoito-oppilaitos   1 

Jaskan baari Aula-baari   1 

Jata Jatan City Burger   3 

Jatta Jatan City Burger   10 

Junko Junkohalli   2 

 

K 

Kaatopaikantie Marostenmäentie   1 

Kaivari Kaivolinnan nuorisokoti   1 

Kaken lättybaari Pizzeria San Milano   1 

Kake Pizzeria San Milano ja ravintola Puistopaviljonki 5 

Kaken paikka Pizzeria San Milano ja ravintola Puistopaviljonki 2 

Kaken pizza/pizzeria Pizzeria San Milano ja ravintola Puistopaviljonki 3 

Kalle Max-Grilli   1 

Kanala Kemin tyttölyseo   1 

Kansis Karihaaran kansantalo   3 

Kansis Karihaaran nuorisotila   4 

Karhulankaupunki Kuivanuoro   1 

Karihaaran nuoriska Karihaaran nuorisotila   1 

Karihaaran tie Koivuharjunkatu   1 

Karihaaran vankila Karihaaran koulu   1 

Karinkauppa Ruokakauppa Täiköllä, nykyisin rakennuksessa Tiimari 2 

Kartsa Keskusta, kaupunkialue   3 

Kartsuhaara Karihaara   1 

Katiska Valtakadun eteläpään liikenneympyrän taideteos 1 

Kaupankuja Nimetön Pajusaaressa sijainnut tie   1 

Kaupan pysäkki Ajoksen keskustan bussipysäkki   1 

Kauppis Kemi-Tornion ammattiopisto, kauppaopisto  2 

Kaupungin leikkikenttä Meripuiston leikkipuisto   1 

Keken baari City-kulman alakerran kahvila, lopetettu  1 

Kemari Metsä-Botnia, ent. Kemi Oy   2 

Kembolandia Kemi   1 



 
 

Kemingrad Kemi   1 

Kemin Hollywood Tervaharju   1 

Kemin lukio Kemin lyseon lukio   1 

Kemin lyskä Kemin lyseon lukio   1 

Kemin Manhattan Uusittu Tullinranta   1 

Kemi Oy Metsä-Botnia, ent. Kemi Oy   1 

Kemiyhtiö Metsä-Botnia, ent. Kemi Oy   9 

Kempa Kemi   1 

Kempala Kemi   1 

Kemppari Metsä-Botnia, ent. Kemi Oy   2 

Kempsu SOK:n kauppa Pajusaaressa   1 

Kertsi Peurasaaren kerhotila   1 

Keto Hylätty rakennustyömaa Takamaanpuistokujalla 1 

Keuhkis Keuhkovammaliiton kioski Syväkankaalla, lopetettu 1 

Kidutuskammio Syväkankaan koulu   1 

Kiekkäri Moni-Tarmon kierrätyskeskus   1 

Kiikelin mutka Mutka Pajusaarentien varrella Kiikelin läheisyydessä 1 

Kiinalainen Ravintola Punainen lohikäärme   3 

Kikli Kiikeli   1 

Kirkonmäki Mäki Veitsiluodon kirkon vieressä   1 

Kirstin kauppa K-valinta, toiminnassa 60-70-luvulla   1 

Kiska Rytikarin entinen kioski   1 

Kiska Pajusaaren R-kioski   1 

Kitiskä Kittilänjärvi   1 

Kitis Kittilänjärventie   1 

Kitska Kioski yleensä   1 

Kittis Kittilänjärvi   1 

Kivitsy Kivikangas   1 

Koirankoppi Dog House -pubi, lopetettu   1 

Koivukiska Koivuharjun kioski   1 

Kolome patoa Pajusaaren patoalue   1 

Korneri/Corneri Corner Inn, baari   8 

Korsu-kahvila Lottien pitämä kahvila sota-aikana   1 

Kortsu Corner Inn, baari   1 

Koulun tie Pajusaaressa sijainnut nimetön tie, jolla koulu sijaitsi 1 

Koulun tie Satamalehdontie   1 

Kremlin torni 6-kerroksinen kerrostalo keskustassa   1 

Krouvi Ajos Krouvi   1 

Kuikku Kuivanuoro   3 

Kukko Pub Punainen kukko   3 

Kulkutautisairaala Koulukadun ja Sankarikadun risteyksessä sijaitseva talo 1 

Kulttis Kulttuurikeskus   1 

Kulma/Kuluma Corner Inn, baari   10 

Kulumankylä Kulmankylän ala-aste   1 

Kumppari/Cumppari Cumulus, hotelli ja yökerho   9 

Kurdikukkula Tervaharju   3 

Kurkelan mutka Veitsiluodontien ja Eteläntien risteys   2 

Kuusiniemen vuoret Jättömaakasat Mäntylässä   1 

Kymppikiska Syväkankaan kioski   1 

Kymppäri Karihaaran kioski   2 

Kymppäri Syväkankaan kioski   8 

 

L 

Laitakaribia Laitakari   1 

Lapintien risteys Lapintien ja Kiveliönkadun risteys   1 

Lapintuulen risteys Veitsiluodontien ja Eteläntien risteys   1 

Lappari Neste Lapintuuli   1 

Lartsu Larintie   1 

Lasipalatsi Peurasaaren hautausmaan lähellä sijainnut talo  1 

Leipis Leipätehtaan toimintakeskus   2 

Leiska Tepontien leikkikenttä   1 

Leiska Yleinen nimitys leikkikentille    1 

Lekari Yleinen nimitys leikkikentille    3 

Lekari Meripuiston leikkipuisto   1 

Lekari Vainion leikkikenttä   1 

Leivän isä Kemi Oy   2 

Lentokentän risteys Lapintien ja Lentokentäntien risteys   1 



 
 

Letkajenkka Pitkä talo Purolankadulla   1 

Letkis Pitkä talo Purolankadulla   1 

Liikepässi Liikeapulaisyhdistyksen pitämä lounasruokala  1 

Lillu Lidl   1 

Lillukka Lidl   1 

Lindeksin talo Monikulma-kauppakeskus, ei enää Lindexiä  1 

Linkka-asema Linja-autoasema   1 

Loiske Aula-baari   1 

Lonarin toimitus Lounais-Lapin toimitus   1 

Lukio Kemin lyseon lukio   1 

Lyseo Kemin lyseon lukio   1 

Lyska/Lyskä Kemin lyseon lukio   5 

Lämärin kitska Takajärvellä sijainnut kioski   1 

Länskä Länsi-Pohjan keskussairaala   34 

 

M 

Majakka Rytikarin K-market   1 

Mansikkanokka Mansikkanokan uimaranta   1 

Mansis Mansikkanokan uimaranta   1 

Manski Mansikkanokan uimaranta   1 

Manskis Mansikkanokan uimaranta   1 

Mansku Mansikkanokan uimaranta   2 

Mantsu Mansikkanokan uimaranta   1 

Mantsa Mansikkanokan uimaranta   1 

Maxi Max-grilli   1 

Mekkomies Dressmann   1 

Merilä Purettu talo, jossa ahtausfirmojen toimistot olivat. 1 

Messi Syväkankaan K-market   1 

Mettäbotnia Metsä-Botnia   2 

Mettäshelli Eteläntien varressa sijainnut Shell   2 

Milano Pizzeria San Milano ja ravintola Puistopaviljonki 1 

Miljoonamonttu Mäntylän sillan alta kulkeva rautatien pätkä  1 

Miljoonatie Ouluntie   1 

Mimmin boksi Mimmin omistama talo   1 

Minkkitarha Rivitaloalue Hepolassa   1 

Mirjis Mirjamintie   1 

Murhaniemi Murhaniementie   1 

Mutiaistenmäki Jungon mäki   2 

Mutukukkula Junko   1 

Mylly Meripuiston alue entisen ravintola Hullun Myllyn läheisyydessä 1 

Mylly Ent. ravintola Hullun Mylly, nyk. Pizzeria San Milano  

 ja ravintola Puistopaviljonki   2 

Myllynmäki Meripuisto   1 

Myllyt Ajoksen tuulivoimapuisto   1 

Mäntylän silta Mäntylän ainoa silta   1 

Mökkiperä Luotsikatu   1 

Mökkiperä Pientaloalue Ajoksessa   1 

 

N 

Nahkis Nahkurinkatu   1 

Natsisiwa Lidl   2 

Navetta Koivuharjun ala-aste   1 

Nessu Neste Lapintuuli   1 

Nesteen risteys Veitsiluodontien ja Eteläntien risteys   1 

Niskala Expert Niskalan Radio-Sähkö   1 

Nokka Mansikkanokan uimaranta   1 

Notski Nuotiopaikka pururadalla   1 

Nuoriska Karihaaran nuorisotila   1 

Nuoriska Yleinen nimitys nuorisotiloille   1 

 

O 

Oklis Oklaholmankatu   1 

Opari Vanha Kulttuurivoimalan talo   1 

Orava Ravintola Outo Orava, lopetettu   2 

Osula Osuuskauppa keskustassa   1 

Ouluntie Eteläntie   2 

 



 
 

P 

Paapuuri Ravintola Satamantähti, ent. Paapuuri   1 

Paisku Pajusaari   2 

Paise Ajos   1 

Paiseenperä Ajos   1 

Pajukko Pajusaari   1 

Panimo Pub Hemingway’s, ent. Kemin panimo   2 

Pappaparkki City-Marketin parkkipaikka   1 

Paratiisisaari Selkäsaari   1 

Paskakuja Pajusaaren puutalojen liitereiden välissä sijainnut kuja 1 

Paskasaaren nokka Kalkkinokka   1 

Paviljongin mäki Meripuisto   1 

Paviska Paavonkari   6 

Paviska Paavonkarin urheilukenttä   3 

Paviskan kenttä Paavonkarin urheilukenttä   2 

Paviskan ranta Paavonkarin uimaranta   1 

Pavitsu Paavonkari   3 

Peippari Kehitysvammaisten päiväkeskus Peiponpesä  1 

Penttilän talo Huvikumpu   3 

Peukku Peurasaari   18 

Peukun kertsi Peurasaaren kerhotalo   1 

Peurasaaren ranta Pajarinranta   1 

Pikatie Syväkankaalta keskustaan johtava moottoritien pätkä 1 

Pitkäripainen Alko   1 

Pohjois-Simo Hepola-Rytikari-alue   1 

Pohjola/Pohojola Club Ilona, ent. Hullu Pohjola   8 

Pommari Takajärven entinen nuorisotila   1 

Pommikangas Alue lentokentän takana   1 

Pompus Bombus, vaateliike   1 

Posari Pohjolan Sanomien toimitalo   2 

Posari Hullu Pohjola, yökerho, lopetettu   4 

Prisman aliska Prismaan johtava alikulku   1 

Prisman pysäkki Prisman kohdalla oleva bussipysäkki   1 

Pullis Pulla-Jussi   1 

Purseri Pursiseura   1 

Pusupuisto Meripuisto   4 

Puumäntsälä Mäntylä   1 

Pyy Järppi   1 

Pyöräkorjaamo Stora Enson työterveysasema   1 

Päivikin paikka Päivikki Palosaaren omistama aittabaari  1 

 

R 

Raaseli Kraaselin silta   1 

Raaselin silta Kraaselin silta   1 

Raaseri Kraaselin silta   1 

Raatihuone Pizzeria San Milano ja ravintola Puistopaviljonki 1 

Radiotalo Ylen talo   1 

Rallirata Poluista muodostunut rata Pajusaaressa  1 

Rantatie Pajusaaressa sijainnut tie   1 

Rantaparkki Sisäsataman parkkipaikka   1 

Rantsu Mansikkanokan uimaranta   2 

Rantsu  Sisäsataman parkkialue   1 

Rantsu  Sisäsatama   1 

Rantsu  Meripuisto   1 

Rape Ravintola Kamiss, ent. Rape   2 

Rautakirja R-kioski   1 

Reikku Ravintola Reimari, lopetettu   1 

Risma Kemin Prisma   2 

Ritikan risumaja Entinen alakoulu Ritikassa   1 

Ritvan baari Kahvila Marinka, lopetettu   1 

Ryssänlaakso Alue Ritikan teollisuusalueen vieressä   1 

Rytky Rytikari   1 

Rytkä Rytikari   30 

Rytkän neukku Rytikarin neuvola   1 

Rytkän kiska Rytikarin entinen kioski   1 

Ryydkare Rytikari   1 

Rutsku Ruutti   2 



 
 

 

S 

Saarenotta Saarenotsa   1 

Sammakko Ystävykset-patsas   1 

Sammakkobaari ?   2 

Samppi ?   1 

Saukki Sauvosaari   22 

Saukki Sauvosaaren koulu   4 

Saukki Sauvosaaren urheilukenttä   4 

Saukin kenttä Sauvosaaren urheilukenttä   6 

Saukin koulu Sauvosaaren koulu   3 

Se vietnamilaisten  

paikka  Max-grilli   1 

Shipping Kemi Shipping   1 

Siikitsu Siikakangas   1 

Siikitsu Siikakankaankuja   1 

Sillipurkki Valtakadun eteläpään liikenneympyrä   1 

Siperia Varastointialue Finnforestin sahalla   1 

Sitka City-Kulman edesmennyt kahvila   1 

Sitari/Sittari/Cittari City-Market   16 

Snooker Bar Koodi, ent. Bar Snooker   1 

Sodis Sotisaari   1 

Sokkari Vanha Sokoksen talo, nykyinen Prima-talo  1 

Sokkarin parkkipaikka Vanhan Sokoksen parkkipaikka   1 

Sokoksen parkkipaikka Vanhan Sokoksen parkkipaikka   2 

Sokos Vanha Sokoksen talo, nykyinen Prima-talo  5 

Sonta Siionin talo Pohjolan Sanomien toimitalo   1 

Sosku Sosiaalitoimisto   1 

Sossu Sosiaalitoimisto   2 

Sotalapsi Sotalapsipatsas    2 

Sotka Sotisaari   1 

Sotku Sotisaari   2 

Ss-marketti S-market   1 

Stora Stora Enso   1 

Strawberry Nose Mansikkanokan uimaranta   1 

Stuura Stora Enso   1 

Suomalainen Suomalainen kirjakauppa   1 

Superi K-supermarket   1 

Synnäri Synnytyslaitos   2 

Syvis Syväkangas    2 

Syvitsy Syväkangas   43 

Syvitsy Syväkankaan koulu   3 

Syvitsyn kiska Syväkankaan kioski   6 

Syvitsyn koulu Syväkankaan koulu   8 

Syvitsyn yliopisto Syväkankaan koulu   1 

Syvitsyn Ärrä Oklaholmankadulla sijainnut R-kioski   1 

Syöpäläisten kioski Syväkankaan kioski   1 

 

T 

Taivanin aukio Tampereen Säästötex   1 

Takana Pizzeria Di Maren takapiha   1 

Takitsu Takajärvi   48 

Takitsu Takajärven nuorisotila   3 

Takitsu Takajärven uimaranta   5 

Takitsun kiska Takajärven kioski   2 

Takitsun koulu Takajärven koulu   4 

Takitsun nuoriska Takajärven nuorisotila   1 

Takitsun uimaranta Takajärven uimaranta   1 

Taljan/Talijan mutka Ouluntien liittymiskohta Eteläntiehen   2 

Tammerteksi Tampereen Säästötex   1 

Tammertesti Tampereen Säästötex   1 

Tammisen monttu Ristikankaalla sijaitseva skeittauspaikka  2 

Tampereen Matti Tampereen Säästötex   1 

Tamppiksen  

liikenneympyrä        Liikenneympyrä Tampereen Säästötexin vieressä 2 

Tamppis Tampereen Säästötex   10 

Tb Eteläntien Teboil   1 



 
 

Teboil-opisto Entinen koulu Teboilia vastapäätä   1 

Tehtaanperä Pajusaaressa tehtaan läheisyydessä   1 

Teku Ammattiopiston tilat Kivikolla   5 

Tenhon kitska ?   1 

Tepitsu Teboil   1 

Terraario Cafe Dolce Vita   1 

Tervis Tervahalli   1 

Tervis Tervaharju   1 

Tiihosen pihapiiri Leikkipaikka   1 

Tipula Ent. tyttölyseo, nyk. terveydenhoito-oppilaitos  2 

Tirrin valinta Syväkankaalla sijainnut osuuskauppa   1 

TK Terveyskeskus   1 

Tora Enso Stora Enso   1 

Torikiska Vanhalla kauppatorilla sijainnut kioski   1 

Tukkitie Sahasaarenkatu   1 

Työkkäri Työvoimatoimisto   6 

Tyttölyskä Ent. tyttölyseo, nyk. terveydenhoito-oppilaitos  2 

Täikkö Täikönhelmi-saari   1 

Täikkö Täikönpuisto keskustassa   4 

Täikkö Täikön tori keskustassa   2 

Täikkö Täikönpuiston tai -torin parkkipaikat   4 

Täikön grilli Max-grilli   1 

Täikön jätskikiska Täiköntorin jäätelökioski   1 

Tökäri Kemin työväentalo, nykyinen Sauvo-Sali ja Kemi-Tornion amk 13 

Tökäri Rytikarin työväentalo   1 

Tökärin patsas Rakentajapatsas   1 

 

U 

Uippi Uimahalli   1 

Ulina Club Ilona   1 

Unioni Neste Lapintuuli   1 

Unska Neste Lapintuuli   2 

Urkki Kemin urheilutalo   11 

 

V 

Vainiska Vainio   1 

Valehtelijoiden baari Teboil   1 

Valitsu Valintatalo   1 

Vallattu talo Postin työntekijöille rakennettu talo   1 

Valtis Valtakatu   1 

Valtsikka Valtakatu   14 

Valtsu Valintatalo   1 

Valtsu Valtakatu   1 

Veijon Esso Teboil   1 

Veikkari Rytikari ?   1 

Veiska Stora Enson tehdas Veitsiluodossa   23 

Veiska Veitsiluoto   12 

Veiskan silta Veitsiluotoon johtava silta   1 

Veiskan tehtaat Stora Enson tehdas Veitsiluodossa   1 

Veitsikka Veitsiluoto   3 

Veitsikka Stora Enson tehdas Veitsiluodossa   4 

Veittiluoto Stora Enson tehdas Veitsiluodossa   2 

Vietku Ravintola Orkidean Kukka   1 

Vietnamilainen Ravintola Orkidean Kukka   2 

Vihreä Kerrostalo Keskuspuistokadulla   1 

Viipalekoulu Entinen Takajärven kirjasto   1 

Vuojeosasto Sauvosaaren sairaala   1 

Vähky Vähämaa   8 

Väinölä Väinölän leikkipuisto   1 

 

W 

White house Kaupungintalo   1 

 

Y 

Yhteiskoulu ?   1 

Yitti YIT   1 

Yläpään Siwa Keskuspuistokadun Siwa   1 



 
 

 

Ä 

Ämbee Metsä-Botnia   1 

Ärrä R-kioski   4 

 


