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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -kysymykset 

 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani, millaisia käsityksiä suomalaisilla on Oulun kaupungin 

paikannimien alkuperästä. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia tulkintoja 

kielenkäyttäjät tekevät paikannimistä, miten he selittävät niiden syntyä ja mihin nimitul-

kinnat perustuvat. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

– Millä tavoin vastaajat selittävät paikannimien syntyä? 

– Miten assosiaatiot ja konnotaatiot vaikuttavat vastaajien nimitulkintoihin? 

– Millaisia nimiä on helppo ja millaisia vaikea selittää? 

Olen ollut pitkään kiinnostunut nimistöntutkimuksesta. Minua kiinnostavat erityisesti ni-

mistä syntyvät mielikuvat ja nimien alkuperään liittyvät tutkimukset. Suomessa on tehty 

paikannimien osalta vain vähän maallikoiden mielikuviin liittyvää tutkimusta, mikä vai-

kutti aiheeni valintaan. Olen halunnut tutkia kansanetymologisia tulkintoja juuri Oulun 

kaupungin paikannimistöstä, koska täällä ei ole vielä tehty niihin liittyvää tutkimusta. 

Aiheesta on tehty aiemmin Suomessa yksi pro gradu -tutkielma (Rimpeläinen 2011), jo-

ten tutkimukseni täyttää aukon tässä tutkimuskentässä. 

 

Tutkimukseni edustaa sosio-onomastiikkaa. Tutkin, millä tavoin ihmiset selittävät pai-

kannimien alkuperää ja miten he pyrkivät selittämään omia tulkintojaan. Olen kerännyt 

tutkielmani aineiston sähköisellä kyselylomakkeella vuoden 2017 syksyllä. Yli 250 vas-

tauksen aineistosta olen suodattanut kunkin paikannimen kohdalla 50 ensimmäistä vas-

tausta. Olen käsitellyt aineistoani pääasiassa kvantitatiivisesti, mutta osittain myös kvali-

tatiivisesti. 

 

 

1.2. Keskeiset käsitteet  

 

Yksi keskeinen käsite tutkimuksessani on kansanetymologia, koska tutkin kansanety-

mologisia tulkintoja, joita vastaajat tekevät paikannimistä. Kansanetymologioilla tarkoi-
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tetaan kansanomaisia selityksiä nimille, jotka ovat muuttuneet leksikaalisesti läpinäky-

mättömiksi tai joiden alkuperäinen nimeämisen syy on hämärtynyt. Ihmiset pyrkivät esi-

merkiksi selittämään oudoilta tuntuvia nimiä jonkun nimeen liittyvän tarinan avulla. (Ai-

niala ym. 2008: 35.) 

 

Muita tärkeitä käsitteitä ovat myös assosiaatio ja konnotaatio. Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan assosiaatio tarkoittaa yhteenliittymää tai mielleyhtymää (KS 2017 s.v. assosiaa-

tio). Ihminen siis yhdistää mielessään tiettyjä sanoja ja asioita toisiinsa. Konnotaatio taas 

on sanan perusmerkitykseen liittyvä assosiatiivinen sivumerkitys. Konnotaatiot liittyvät 

siihen tietoon, jota olemme keränneet nimen tarkoitteesta. (Ainiala ym. 2008: 35.) Myös 

paikannimiin liittyy konnotaatioita. Ihmiset yhdistävät nimiin yleensä erilaista kielenul-

koista tietoa, jota heillä on tarkoitteesta (Zabeeh 1968: 12). 

 

Seuraavassa luvussa kerron tutkielmani teoreettisesta taustasta. Siihen liittyvät nimistön-

tutkimuksen, sosio-onomastiikan, kansanlingvistisen nimistöntutkimuksen, nimistön ety-

mologisen tutkimuksen sekä aiemman tutkimuksen esittely. Sen jälkeen kerron tarkem-

min tutkimusaineistosta ja -menetelmästä, jota olen tässä tutkielmassa käyttänyt. Luku 4 

sisältää aineistoni analyysin. Siinä analysoin kyselylomakkeeni avulla kerättyjä kan-

sanetymologisia tulkintoja. Tutkielmani lopussa kokoan vielä tulokseni yhteen vastaa-

malla tämän luvun alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin.  
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1. Nimistöntutkimus ja sosio-onomastiikka 

 

Nimistöntutkimus eli onomastiikka on kielitieteeseen kuuluva ala, jonka piirissä tehdään 

erisnimien tutkimusta (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 12). Nimistöntutkimus on tie-

teenalana nuori. Se on syntynyt 1800-luvulla ensin aputieteeksi erityisesti kielihistorian, 

historian ja arkeologian tutkimukseen. Nimistöntutkimus on jo kauan sitten profiloitunut 

kielitieteelliseksi tutkimusalaksi, mutta se kytkeytyy vahvasti moniin muihinkin tieteen-

aloihin. Nimet kiinnostavat eri syistä esimerkiksi filosofeja, maantieteilijöitä, teologeja, 

psykologeja ja markkinoinnin tutkijoita. (Ainiala ym. 2008: 14−15.)  

 

Nimistöntutkimuksen tutkimuskohteena ovat kaikenlaiset nimet aina ihmisten ja eläinten 

nimistä paikkojen nimiin. Paikannimet ovat yksilöiviä ilmauksia, joiden avulla paikat 

identifioidaan ja erotetaan kielellisesti muista paikoista. Suuri osa paikannimistä on syn-

tynyt spontaanisti kansan suussa. Taustalla on ollut paikan nimeämistarve: yhteisössä on 

tarvittu nimi sellaiselle paikalle, jota pidetään tärkeänä ja josta on syytä puhua. Nimen 

ovat saaneet kaikki sellaiset paikat, jotka ovat asumisen, liikkumisen ja muun toiminnan 

kannalta tärkeitä. (Ainiala ym. 2008: 86−88.) Ainialan, Saarelman ja Sjöblomin (2008: 

60) mukaan onomastiikan päähuomio on Suomessa kohdistunut paikannimistön tutki-

mukseen siksi, koska paikannimistöstä on ollut jo varhain saatavissa laajoja ja kattavia 

tutkimusaineistoja, kun taas henkilönnimistöstä ei. 

 

Omat tutkimukseni edustaa sosio-onomastiikkaa. Kun nimiä tutkitaan sosiolingvistisesti, 

tutkitaan erityisesti niiden käyttöä ja variaatiota. Sosio-onomastisessa tutkimuksessa ote-

taan huomioon se sosiaalinen ja tilanteinen kenttä, jossa nimiä käytetään. (Ainiala ym.  

2008: 75.) Sosio-onomastinen tutkimus on ollut luonteva jatko 1970-luvulla käynnisty-

neelle systemaattiselle tutkimukselle. Jo silloin on tullut esiin nimistön käytön tutkimuk-

sen tarpeellisuus. Suuri etu on ollut myös se, että sosio-onomastista tutkimusta on voitu 

rakentaa kenttäkeruuperinteen ja aineistokeskeisyyden varaan. Ne ovat olleet kautta ai-

kojen suomalaisen nimistöntutkimuksen vahvuuksia. (Ainiala & Pitkänen 2002: 237.) 
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Suomessa sosio-onomastista tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Peter Slotte, Kurt Zil-

liacus ja Gunilla Harling vuonna 1973 ilmestyneessä nimitaitotutkimuksessaan Sociolo-

giska namnstudier. Siinä on selvitetty kolmen suomenruotsalaisen esimerkkikylän avulla, 

kuinka eri-ikäiset miehet ja naiset osaavat asuinkylänsä paikannimiä. Tutkimuksen hypo-

teesit ovat pitäneet paikkansa: vanhat ovat osanneet enemmän nimiä kuin nuoremmat ja 

miehet enemmän kuin naiset. Lisäksi oman asuinpaikan lähellä sijaitsevien paikkojen ni-

met on osattu yleensä paremmin kuin kauempana sijaitsevien. (Ainiala & Pitkänen 2002: 

237.) 

 

Suomenkielisen paikannimistön tutkimus on vahvistunut myöhemmin 1990-luvulla. Sitä 

ennen tutkimusta on tehty lähinnä vain ruotsinkielisen paikannimistön parissa. 1990-lu-

vulla sosio-onomastinen näkökulma on tullut esiin myös paikannimistön muuttumista 

koskevissa tutkimuksissa. Ensimmäinen perusteellinen tutkimus tästä aiheesta on Terhi 

Ainialan väitöskirja Muuttuva paikannimistö (1997). Ainiala on tehnyt samasta aiheesta 

myös artikkelin Paikannimistön muuttuminen (2000). (Ainiala ym. 2008: 75−76.) 

.  

 

2.2. Kansanlingvistinen nimistöntutkimus 

 

Tutkimukseni edustaa osittain myös kansanlingvististä nimistöntutkimusta. Sen lähtö-

kohtana on ajatus, että maallikko ja kielitieteilijä hahmottavat kieltä eri tavoin. Kansan-

lingvistisessä tutkimuksessa tarkastelun kohteina ovat maallikoiden1 suhtautuminen ni-

miin sekä nimiin liittyvät asenteet. (Ainiala ym. 2008: 77.)  

 

Kansanlingvistinen tarkastelutapa tulee esiin esimerkiksi kaupunkinimistön tutkimuk-

sessa. Kaupunkinimistön tutkimus on suomalaisen nimistöntutkimuksen uusi ja vahva 

tutkimuskohde. Sosio-onomastiset näkökulmat ovat olleet myös keskeisiä kaupunginni-

mistöä tutkittaessa. Yksi näkökulma on esimerkiksi kansanonomastinen, jolloin tarkas-

tellaan asukkaiden suhtautumista asuinympäristönsä nimiin. Aihetta ovat tutkineet esi-

merkiksi Tiina Aalto (2002) artikkelissaan Osoitteena Osmankäämintie: tutkimus eräästä 

ryhmänimistöstä ja Maria Yli-Kojola artikkelissaan Kurvinpussi vai Torikatu? Kouvola-

laisten mielipiteitä kadunnimistä (2005). (Ainiala 2003: 207; Ainiala ym. 2008: 78.) 

                                                 
1 Maallikko-termillä viitataan henkilöön, jolla ei ole kielitieteellistä koulutusta. 
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Vaikka tutkimuksessani on kansanlingvistiselle tutkimukselle ominaisia piirteitä, en voi 

olla täysin varma, ovatko kaikki kyselyyni vastanneet maallikoita. Eräistä vastauksista 

nimittäin ilmenee tietämystä paikannimiä kohtaan. Saviniemen (2015: 93) tapaan pidän 

vastaajiani lingvistisesti semimaallikkoina, sillä osalla heistä saattaa olla lingvistinen 

koulutus, osalla ei. 

 

 

2.3. Nimistön etymologinen tutkimus  

 

Nimistön etymologisella tutkimuksella tarkoitetaan nimien alkuperää selittävää tutki-

musta. Tällaisessa tutkimuksessa lähtökohtana on tieto siitä, että kaikki perinnäisesti syn-

tyneet paikannimet ovat olleet alun perin täysin ymmärrettäviä ja paikkaa jollain tavalla 

kuvaavia. Etymologisen tutkimuksen kohteena on siis se, mikä on nimen alkuperäinen 

merkityssisältö. Yleinen ei-lingvistinen käsitys on yleensä se, että nimien alkuperän sel-

vittäminen on nimistöntutkimuksen keskeisin tai jopa ainoa tutkimuskysymys. Nimistön-

tutkimuksen tehtävä on kuitenkin laajempi. Nimien alkuperän tutkimus on keskeinen osa 

esimerkiksi nimien semantiikan ja kieliopin tutkimusta, sillä nimien kielioppia ei voi sel-

vittää tuntematta nimien sisältöä. (Ainiala ym. 2008: 61, 114.) 

 

Nimien etymologiaa on selvitetty runsaasti Suomessa. Henkilönnimien piirissä kattavia 

etunimien etymologiaan liittyviä teoksia ovat esimerkiksi Kustaa Vilkunan Etunimet 

(1976) ja Pentti Lempiäisen Suuri etunimikirja (2004). Ensimmäisen laajan suomalaisen 

paikannimitutkimuksen on tehnyt Viljo Nissilä, jonka väitöskirja Vuoksen paikannimistö 

on valmistunut vuonna 1939. (Ainiala ym. 2008: 62.) Etymologisen paikannimistön tut-

kimuksen tuloksia tarjoaa myös Suomalainen paikannimikirja (2007), jota olen käyttänyt 

lähteenä myös oman tutkielmani analyysissa.  

 

 

2.4. Aiempi tutkimus  

 

Oman tutkielmani kanssa samantapaista tutkimusta on tehnyt Suomessa ainakin Jenni 

Rimpeläinen. Hän (2011) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut kansanetymologisia tul-

kintoja Varkauden paikannimistöstä. Tutkimuksemme eroavat kuitenkin jonkin verran 
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muun muassa aineistonkeruun ja aineiston analysoinnin osalta. Rimpeläinen (2011) on 

kerännyt aineistonsa haastattelemalla, kun taas minä olen kerännyt aineistoni sähköisen 

kyselylomakkeen avulla. Rimpeläinen (2011) myös analysoi aineistoaan laajemmin, 

koska kyseessä on pro gradu -tutkielma. Hän käyttää maallikoiden nimitulkintojen luo-

kittelussa apunaan typologisesta nimistöntutkimuksesta tuttua syntaktis-semanttista pai-

kannimistön luokittelumallia. 

 

Muualla Suomessa maallikoiden mielikuviin pohjautuvaa tutkimusta ei ole juuri tehty 

paikannimistön osalta. Siksi oma tutkimukseni täyttää aukon tässä tutkimuskentässä. 

Rimpeläinen (2011: 3) on todennut tutkielmassaan, että maallikoiden tulkintoja paikan-

nimistön synnystä ei ole juuri arvostettu eikä niitä ole juuri tutkittu aikaisemmin. Rimpe-

läisen (2011: 3) tutkimuksen tavoin myös oma tutkimukseni on merkityksellinen siinä 

mielessä, että se tarjoaa tietoa ei-kielitieteilijöiden tavoista analysoida paikannimiä. 

 

Vaikka paikannimiin liittyviä mielikuvia ei ole tutkittu Suomessa juurikaan, henkilönni-

miin liittyviä tutkimuksia on tehty Suomessa ja muissa maissa enemmän. Esimerkiksi 

saksalainen Gerhard Eis on mahdollisesti ensimmäinen tutkija, joka on systemaattisesti 

tutkinut nimiin liittyviä mielikuvia. Aineistonaan hän on käyttänyt henkilönnimiä, jotka 

ovat olleet etunimi + sukunimi -yhdistelmiä. (Kiviniemi 1982: 19.) Suomessa tutkimusta 

henkilönnimien mielikuvista on tehnyt Jaana Heinonen (2008) pro gradu -tutkielmassaan 

Nimi kertoo kaiken. Hän on tutkinut keskisuomalaisten henkilönnimiin liittyviä stereoty-

pioita. Sanna Lauri (1998) on myös tehnyt pro gradu -tutkielman, joka käsittelee Kemin 

ja Nivalan etunimistöä sosio-onomastisesta näkökulmasta. Lisäksi Kati Ala-Poikela 

(2017) on tutkinut kandidaatintutkielmassaan Oulun seudulla asuvien mielikuvia henki-

lönnimistä.   
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 

 

 

3.1. Aineisto 

 

 

Olen kerännyt aineistoni sähköisen Webropol-kyselylomakkeen avulla. Vaikka olen ke-

rännyt kansanetymologisia tulkintoja Oulun kaupungin paikannimistä, en ole rajannut 

vastaajien asuinpaikkaa pelkästään Ouluun. Kyselyyni on vastannut ihmisiä ympäri Suo-

mea, mutta suurin osa heistä on kuitenkin oululaisia. Olen pyytänyt kyselylomakkeessani 

perustiedoiksi vastaajan asuinpaikkakunnan ja iän. Jos vastaaja on ilmoittanut asuinpai-

kakseen Oulun, hän on kertonut lisäksi myös sen, kuinka kauan on asunut siellä. Olen 

levittänyt kyselylomaketta omalla Facebook-sivullani sekä Facebookin Puskaradio Oulu 

-ryhmässä, joka on tarkoitettu Oulun seudulla asuville Facebookin käyttäjille. 

 

Kyselylomakkeessa (ks. liite) on 20 valitsemaani paikannimeä Oulusta. Vastaajien tehtä-

vänä on ollut kertoa, minkälaisia tulkintoja he tekevät paikannimien alkuperästä ja min-

kälaisia mielikuvia nimet herättävät. Lisäksi vastaajilla on ollut mahdollisuus perustella 

vastauksiaan omin sanoin. Kyselylomakkeeseen valitsemani paikannimet sijaitsevat Ou-

lun kaupungin alueella ja ovat pääosin kaupunginosien ja asuinalueiden nimiä sekä maas-

tonimiä. Mukana on myös kaupunginnimi Oulu. 

 

Suurin osa tutkimuksessani mukana olevista nimistä on opaakkeja nimiä. Nimet ovat tar-

koituksella opaakkeja, jotta erilaisia kansanetymologisia tulkintoja syntyisi tarpeeksi. 

Leksikaalisesti läpinäkymättömät eli opaakit nimet (Ainiala ym. 2008: 33) ovat transpa-

renttien nimien vastakohtia. Tällaisilla nimillä on usein epäselvä merkityksen ja muodon 

suhde. Nimen kirjoitusasusta ei voi helposti päätellä, mistä sana tulee ja mikä on sen al-

kuperä. Tällaisia nimiä ovat tutkimuksessani ainakin Raksila ja Tuira. Olen valinnut ni-

miä sillä perusteella, että suurin osa nimistä jää merkityssisällöltään hämäriksi.  

 

Asiataustaltaan läpinäkyvät eli transparentit nimet ovat lausesemanttisesti läpinäkyviä ni-

miä. Tällaisten nimien nimeämisperuste on usein helposti arvattavissa niiden nimiasun 

perusteella. (Ainiala ym. 2008: 97.) Tutkimuksessani on mukana vain muutama läpinäky-

vämpi nimi. Tällainen on esimerkiksi Nuottasaari, jonka nimiasusta pystyy päättelemään 

jotain nimen mahdollisesta alkuperästä. 
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Vertaan tuloksiani Ritva Toropaisen (2005) väitöskirjassaan Oulun paikannimet – mistä 

nimet tulevat esittelemiin tuloksiin. Toisena etymologisena lähteenä käytän vuonna 2007 

valmistunutta teosta Suomalainen paikannimikirja (SPK). Näiden teosten pohjalta kerron 

valitsemieni paikannimien etymologiasta ja vertaan niitä aineistoni kansanetymologisiin 

tulkintoihin.  

 

Kandidaatintutkielmaan valitsemani kymmenen paikannimeä ovat kaikki Oulun kaupun-

ginosien nimiä: Oulu, Raksila, Alppila, Syynimaa, Tuira, Hiironen, Hintta, Rusko, Nuot-

tasaari ja Äimärautio. Olen kerännyt samalla kyselylomakkeella aineiston myös tulevaa 

pro gradu -tutkielmaani varten. Käsittelen kandidaatintutkielmassani edellä mainitut 

kymmenen paikannimeä ja jätän loput pro gradu -tutkielmaani. Vastauksia on tullut 256, 

joten olen suodattanut kunkin paikannimen kohdalla ensimmäiset 50 vastausta aineistoksi 

tutkielmaani. Olen toteuttanut suodattamisen siten, että olen jättänyt jonkin verran pois 

tyhjiä ja tutkielmani kannalta käyttökelvottomia vastauksia. Vastaajien ikäkeskiarvo on 

tutkimuksessani 35 vuotta. Olen laskenut keskiarvon koko aineistosta.  

 

 

3.2. Menetelmä  

 

Teen ensisijaisesti määrällistä tutkimusta, eli käsittelen aineistoani kvantitatiivisesti. Tar-

kastelen sitä, kuinka paljon keräämistäni vastauksista löytyy samankaltaisuutta. Käsitte-

len aineistoani osittain myös kvalitatiivisesti silloin, kun tarkastelen tarkemmin vastaajien 

näkemyksiä paikannimien alkuperästä. 

 

Ensimmäiseksi olen laskenut, kuinka monta erilaista tulkintaa kunkin paikannimen alku-

perästä on tehty. Sitten olen koonnut tulokset kuvioiksi. Olen merkinnyt jokaiseen kuvi-

oon myös muu/tyhjä-kohdan, josta ilmenee, kuinka moni vastaajista on jättänyt vastaa-

matta tai esittänyt muunlaisen tulkinnan. Olen laskenut tähän kohtaan yksittäiset tulkin-

nat. Etenen tutkielmani analyysissa seuraavasti: Jokaisen paikannimen kohdalla esittelen 

ensin, millaisia tulkintoja sen alkuperästä on esitetty. Sen jälkeen kerron paikannimen 

todellisesta etymologiasta. Kun esittelen tutkimusaineistoani, olen suurimmaksi osaksi 

referoinut vastauksia. Olen kuitenkin ottanut mukaan myös muutamia suoria lainauksia 

vastauksista.  
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4. TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI 

 

4.1. Tulvivan veden Oulu2 

 

Seuraavissa alaluvuissa olen käsitellyt tarkemmin vastaajieni tulkintoja paikannimien al-

kuperästä. Tarkoituksenani on vastata ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen, 

miten vastaajat selittävät paikannimien syntyä. Analysoin myös jokaisen nimen kohdalla 

hieman niistä syntyneitä assosiaatioita ja mahdollisia konnotaatioita. Kuviosta 1 selviää, 

minkälaisia tulkintoja vastaajat ovat yhdistäneet Oulu-nimeen. 

 

 

KUVIO 1. Vastaajien tulkinnat Oulu-nimen alkuperästä. 

 

Kuviosta 1 ilmenee, että yhteensä neljätoista vastaajaa on kertonut Oulun viittaavan jo-

keen tai tulvaveteen. Heistä suurin osa on tiennyt nimen todellisen alkuperän liittyvän 

tulvaveteen, ja muutama on arvellut, että nimi liittyy jotenkin Oulujokeen tai jokisuistoon. 

Vastaajat eivät ole tässä kohdassa perustelleet vastauksiaan kovin tarkasti. Yleensä he 

ovat kuulleet tällaisen selityksen tai lukeneet siitä jostain.  

 

Vastaajista neljätoista on yhdistänyt nimen saamelaisperäiseksi ja kymmenen vastaajaa 

ruotsalaisperäiseksi. Muutama perustelee tulkintaansa sillä, että nimi kuulostaa saame-

laisperäiseltä. Muut arvelevat nimen olevan saamelaista alkuperää, mutta eivät osaa tar-

kemmin kertoa, mitä nimi tarkoittaa saamen kielellä. Nykyään esiintyy kuitenkin erimie-

                                                 
2  Olen ottanut analyysini alalukujen nimeämisessä mallia Jenni Rimpeläisen (2011) pro gradu -tutkiel-

masta, jossa hän on nimennyt alalukujaan samankaltaisesti.  

2

3

7
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14

14

luonto

henkilönnimi

muu/tyhjä

ruotsalaisperäinen

saamelaisperäinen

joki/tulvavesi
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lisyyttä siitä, onko sana alkuaan suomea vai saamea (Paikkala 2007: 301). Yhteensä kym-

menen vastaajaa uskoo, että Oulu-nimi saattaa pohjautua ruotsin kieleen. Suurin osa 

heistä arvelee, että nimi on tullut ruotsinkielisestä nimestä Uleåborg.  

 

Kolme vastaajaa arvelee nimen liittyvän henkilönnimeen. Kaikkien kolmen mielestä Ou-

lusta tulee mieleen henkilönnimi Oula, ja heidän mielestään Oulu on saanut nimensä siitä. 

Kaksi vastaajaa on taas ollut sitä mieltä, että nimi liittyy jollain tavalla luontoon. Toinen 

heistä on arvellut, että alkuperään liittyy jokin hyvin vanha luontoon tai maantietoon liit-

tyvä sana. Toisen vastaajan mielestä nimellä saattaa olla jokin lumeen liittyvä merkitys. 

Vastauksesta ei kuitenkaan ilmene, liittyykö tämä tulkinta assosiaatioon vai esimerkiksi 

konnotaatioon. 

 

Muu/tyhjä-kohdasta löytyy kolmen tyhjän vastauksen lisäksi yksittäisiä mielenkiintoisia 

tulkintoja. Eräs vastaaja arvelee Oulu-nimen olevan peräisin olla-verbistä ja toisen mie-

lestä se pohjautuu johonkin uskonnolliseen sanaan. Nämä ovat luultavasti assosiaatioita, 

eli vastaajat ovat yhdistäneet nimen johonkin muodoltaan samankaltaiseen sanaan. Li-

säksi yksi vastaaja on tulkinnut nimen alkuperää seuraavasti: ”Jollain hassulla tavalla tu-

lee mieleen pohjoinen. Tulee mieleen ”ouuuuu” susien ulvontaa ja muutenkin sellainen 

pohjoinen viba. Se voisi olla Oulun alkuperä.” Kun nimi on opaakki, maallikon voi olla 

vaikea tulkita sen alkuperää ja merkitystä. Edellä mainitussa esimerkissä vastaaja on yh-

distänyt tulkintansa nimen kirjoitusasuun, koska ei ole tiennyt todellista etymologiaa ni-

men taustalla.  

 

Toropainen (2005: 103) kertoo, että Oulu on Oulujokisuussa sijaitsevan kaupungin nimi. 

Se on perustettu vuonna 1605, mutta vanhimmat asiakirjamerkinnät nimestä ovat jo 1300-

luvulta. Jo Snellmann (1946: 26) on väitöskirjassaan todennut, että Oulu-nimi näyttää 

tulevan läpivirtaavasta joen uomasta, josta suomeksi käytetään nimitystä Oulujoki. Van-

hoja lähteitä ei ole säilynyt tarpeeksi, joten ei voida tietää, mistä joki on alun perin saanut 

nimensä. Hän on esittänyt väitöskirjassaan myös lisää selityksiä nimelle, esimerkiksi kan-

santarinan Oulas-nimisestä lappalaisesta, jonka mukaan joki on nimetty. (Snellmann 

1946: 27.) Myös omassa tutkielmassani kolme vastaajaa on viitannut Oula-nimiseen hen-

kilöön. He arvelevat, että Oula on ollut saamelainen tai ”Lapin poika”, jonka mukaan 

myös Oulu on myöhemmin nimetty. 
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Oula- ja Oulu-nimiä löytyy Suomesta puolisen sataa. Sana oulu ’tulvavesi’ on esiintynyt 

Mäntyharjun ja Miehikkälän murteissa ja sen ’lumisohjoa’ merkitsevä vastine luulajan-

saamessa. Oulu-nimet tarkoittavat yleensä vesistöjä, joten ’tulvavettä’ merkitsevä sana 

sopii hyvin niiden kannaksi. (SPK 2007: 301.) 

 

 

4.2. Rastin muotoinen Raksila  

 

 

Raksila-nimeä on tulkittu pitkälti sana-assosiaatioiden avulla. Assosiaatioihin turvaudu-

taan yleensä merkitykseltään läpinäkymättömien nimien kohdalla. Nimeen liitetyt tulkin-

nat selviävät tarkemmin kuviosta 2. 

 

 

 

KUVIO 2. Vastaajien tulkinnat Raksila-nimen alkuperästä. 

 

Kuviosta 2 voi huomata, että suurin osa vastaajista arvelee Raksila-nimen alkuperän liit-

tyvän jollain tavalla rastiin tai raksiin. Eräs vastaajista tulkitsee nimeä esimerkiksi seu-

raavasti: ”Nimi kuulostaa tulevan siitä, että korttelit oli tehty tietynlaisen ruksikaavan 

mukaan.” Muutama vastaajista on ollut sitä mieltä, että Raksila on ollut kohtauspaikka, 

joka muodostaa karttaan ”raksin”. Joku on myös kertonut nimen herättävän mielikuvan, 

että Raksila on ikään kuin välietappi, jonka kautta pääsee moneen paikkaan. Vastaajat 

tulkitsevat tätä nimeä pitkälti assosiaatioiden avulla. Raksila muistuttaa läheisesti sanoja 

rasti, raksi tai ruksi, joten vastaajat tulkitsevat niiden liittyvän jotenkin nimen alkuperään. 
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Sana-assosiaatioiden vaikutus näkyy myös kuvion seuraavassa kohdassa. Yksitoista vas-

taajaa on arvellut, että Raksilan nimi liittyy jotenkin rakentamiseen tai teollisuuteen. 

Muutama vastaajista tulkitsee, että alueella on ollut ennen rakennustyömaata ja paljon 

yhtä aikaa rakennusvaiheessa olleita taloja. Loput ovat sitä mieltä, että paikka on saanut 

nimensä joko raksa-sanasta tai siitä, että se on entinen työläiskaupunginosa.  

 

Neljä vastaajaa katsoo, että Raksila on saanut nimensä paikan lähellä sijaitsevan junara-

dan mukaan. Nimi liittyy heidän mielestään teräskiskoihin ja rautatiehen, joka sijaitsee 

Raksilan lähellä. Kaksi vastaajaa on myös selittänyt, että nimi liittyy johonkin alueella 

ennen vaikuttaneeseen sukuun tai henkilöön. Toinen heistä pohtii, että Raksilaan on var-

maan joskus muuttanut henkilö, jonka sukunimi on kuulostanut nykyiseltä paikannimeltä. 

Vastaajan mukaan paikka on nimetty myöhemmin tämän henkilön mukaan. 

 

Neljä vastaajaa on jättänyt kohdan kokonaan tyhjäksi tai ei ole osannut tulkita nimen al-

kuperää. Muu/tyhjä-kohdasta löytyy kuitenkin myös lisää yksittäisiä tulkintoja. Eräs ar-

velee, että nimi on tullut jostain ruotsinkielisestä sanasta, kun taas toinen pohtii, että nimi 

voisi liittyä jotenkin alueen historiaan esimerkiksi sotilasalueena. Yksi vastaajista perus-

telee nimen alkuperää sillä, että alueella on luultavasti ollut ennen paljon räksyttäviä koi-

ria ja nimi on myöhemmin keksitty siitä. Tässäkin esimerkissä on käytetty apuna assosi-

aatiota. Vastaaja on tulkinnut nimeä siihen sisältyvien kielellisten elementtien pohjalta: 

tässä tapauksessa hän on yhdistänyt sen äänteellisesti samankaltaiseen verbiin räksyttää. 

 

Raksilan kaupunginosa on ollut vielä 1900-luvun alussa varsinaisen kaupungin ulkopuo-

lella oleva hökkelikylä. Hökkelikylästä on käytetty rautatien rakentamisen jälkeen nimeä 

Radantaus. Vaikka alue on tunnettu myös nimellä Raksila, sitä ei pidetty heti säädylliseen 

kieleen sopivana. Nimeen on liittynyt paljon kansanetymologisia tulkintoja. Sen on esi-

merkiksi selitetty tarkoittavan paikkaa, jossa on tehty aikoinaan paljon abortteja.3 (Toro-

painen 2005: 227.) Tutkimuksessani yksi vastaaja on tulkinnut paikannimeä juuri tämän 

tulkinnan pohjalta. Hän on kirjoittanut vastauksessaan näin: ”Raksila kuulostaa hiukan 

negatiiviselta. Alkuperä vaikuttaa käsitykseeni. Alueella asui ennen köyhää väestöä ja 

siellä tehtiin laittomia abortteja. Nimi tulee raksia-sanasta, joka liittyy tähän.”  

 

                                                 
3 vrt. raksia ’ratkoa, aukoa leikkaamalla tai vetämällä’ (NS 1980 s.v. raksia). 
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Nykyisin nimi on kuitenkin menettänyt täysin affektin luonteensa. Raksila-nimeen on sa-

nottu sisältyvän sukunimi Brax. Suku on ilmestynyt Ouluun 1800-luvun alussa. (Toro-

painen 2005: 227; SPK 2007: 370.) 

 

 

4.3. Alppien Alppila 

 

Alppilasta on tehty vähemmän erillisiä tulkintoja kuin kahdesta aiemmasta nimestä. Ni-

men läpinäkyvyys vaikuttaa siihen, että sitä on osattu selittää paremmin. Vastaajien ei ole 

tarvinnut turvautua juurikaan mielikuvituksellisiin tarinoihin tämän nimen kohdalla. Ku-

viosta 3 voi nähdä, minkälaisia nämä tulkinnat ovat olleet. 

 

 

KUVIO 3. Vastaajien tulkinnat Alppila-nimen alkuperästä. 

 

Kuviosta 3 ilmenee, että Alppila-nimen alkuperään liittyvistä tulkinnoista 23 vastausta 

liittyy Alppeihin tai mäkiin. Kuten olen todennut aiemmin, paikannimen läpinäkyvyys 

vaikuttaa siihen, että vastaajien on ollut helpompi selittää nimen alkuperää. Tyhjiäkin 

vastauksia löytyy tämän nimen kohdalla vain yksi. Moni vastaaja on arvellut alkuperän 

liittyvän nimensä mukaisesti Alppeihin. Yksi vastaaja on esimerkiksi kuvaillut Alppilaa 

seuraavasti: ”Tasaisella rannikkoalueella pienikin mäennyppylä kohoaa alppimaisiin mit-

tasuhteisiin − siksi Alppila.” Toinen taas kirjoittaa paikasta tällä tavalla: ” No aika jylhää! 

Valkohuippuiset vuoret siintävät sinistä taivasta vasten.”  

 

Moni vastaajista arvelee nimen alkuperän liittyvän Alppien lisäksi mäkiseen maastoon, 

koska vanhan Alppilan alue sijaitsee pienen mäen päällä. Tällä tavalla nimeä tulkitsee 
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myös eräs vastaajista: ”Alppila nousee hieman mäelle, siitä tulee mielleyhtymä Alpeista.” 

Toinen vastaaja on myös kertonut, että paikka on saattanut saada nimensä alppiruusujen 

mukaan: ”Alppilasta tulee mieleen alppimajat ja se alue on semmoisen pienen kukkulan 

päällä! Siellä on varmaan ollut joskus paljon alppiruusuja ja saanut siitä nimensä!”  

 

Neljä vastaajaa on arvellut, että Alppila-nimi on metonyyminen siirrynnäinen Helsingin 

samannimisestä kaupunginosasta. Metonyymisellä siirrynnäisellä tarkoitetaan nimeä, 

joka pohjautuu läheisen paikan nimeen. Kyse on siis siitä, että jostain paikasta aletaan 

käyttää jonkin toisen, yleensä läheisen paikan nimeä. Metonyymiset siirrynnäiset ovat 

sekundaareja nimiä, eli ne ovat saaneet nimensä ensin olemassa olleiden, primaarien ni-

mien mukaan. (Ainiala ym. 2008: 104.) Kaksi vastaajista on ollut sitä mieltä, että nimi on 

matkittu Helsingin kaupunginosannimestä ja toiset kaksi sitä mieltä, että se on lainattu.  

 

Suuri osa kyselyyni vastanneista, yhteensä 21 ihmistä, on tiennyt Alppila-nimen alkupe-

rään liittyvän selityksen. Kaupunginosan nimi on peräisin toisen maailmansodan loppu-

vaiheilta, jolloin saksalaiset alppijääkärit ovat saaneet kaupungilta käyttöönsä suojelus-

kunnan ampumaradan lähellä olevan alueen. Sinne on aikoinaan rakennettu laaja parak-

kikylä. Paikkaa on kutsuttu myös Pikku-Berliiniksi. Alppila on hyväksytty kaavanimeksi 

vuonna 1972. Alueen sotilaskäyttö näkyy nykyään muutenkin alueen nimistössä, sillä 

Alppilasta löytyy esimerkiksi Patteritie, Tirolintie ja Luotipuisto. (Toropainen 2005: 

138.) 

 

 

4.4. Syynäystä Syynimaalla 

 

Syynimaa-nimen kohdalla voidaan nähdä yksi tulkinta, joka toistuu vastaajien keskuu-

dessa. Tulkinnoissa on vedottu yleensä nimen kielellisiin elementteihin. Kuviosta 4 voi 

nähdä vastaajien tulkintoja nimestä. 
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KUVIO 4. Vastaajien tulkinnat Syynimaa-nimen alkuperästä. 

 

Kuviosta 4 ilmenee, että vastaajat ovat melko yksimielisiä Syynimaa-nimen alkuperästä: 

suurin osa arvelee sen liittyvän jotenkin syynäykseen ja syynätä-verbiin. Muutama vas-

taaja tulkitsee paikannimen alkuperän liittyvän siihen, että se on ollut ennen jokin tarkas-

tuspaikka, ”syynäyspaikka”. Toinen arvelee, että Syynimaalla on aina etsitty jotakin ko-

vasti eli syynätty. Yksi vastaajista on myös kuullut jostain tarinan nimen alkuperästä: 

”Olen kuullut, että Syynimaan nimi tulisi siitä, että alueella syynättiin ennen, että kenen 

lehmä kuuluu kellekin.” Tulkinnoissa toistuu myös yliopiston vaikutus tämän paikan ni-

meen. Vastaajat ovat esimerkiksi arvelleet, että erityisesti alueen professorit ja tutkijat 

ovat syynänneet siellä. 

 

Neljä vastaajaa on myös arvellut Syynimaa-nimen tulevan siitä, että alue on entistä suota. 

Karttojen mukaan paikan vanhin tunnettu nimi on Hanhisuo, joka on ollut suoalue Kos-

kelan ja Taskilan kantatilojen itäpuolella (Toropainen 2005: 190). Vastaajat ovat yleensä 

kuulleet paikan historiasta tai lukeneet siitä jostain. He eivät kuitenkaan perustele tarkem-

min sitä, millä tavalla nimen alkuperä liittyy suohon. Sanoina Syynimaa ja suo eivät ole 

kovin lähellä toisiaan. Koska vastaajat ovat tienneet alueen olevan entistä suota, heille 

saattaa sen takia syntyä mielikuva siitä, että paikannimen alkuperäkin liittyy siihen.  

 

Lisäksi kolmelle vastaajalle tulee nimestä mieleen joko syyhy tai syyhypunkki. Yksi syy-

hypunkkiin liittyvän vastauksen kirjoittanut on perustellut vastaustaan sillä, että Syy-

nimaalla on joskus syynätty syyhypunkkien varalta. Toisen vastaajan mielestä nimi on 

ärsyttävä, koska siitä tulee mieleen pelkästään syyhy, eikä hän voi enää ajatella nimestä 

mitään muuta. 
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Tyhjiä vastauksia löytyy Syynimaa-nimen kohdalla kolme. Nimestä on tehty myös kaksi 

yksittäistä tulkintaa, joista molemmat pohjautuvat assosiaatioihin. Eräs vastaaja on as-

sosioinut nimen synti-sanaan, kun taas toinen vastaaja kertoo, että alue on saattanut olla 

ennen jokin armeijan harjoittelualue. Hän kertoo myös, että hänelle tulee nimestä mieleen 

sana sota. Tässä tulkinta perustuu melko vähäiseen äänteelliseen yhtäläisyyteen.  

 

Syynimaa on ollut aikaisempi nimi Linnanmaalle, joka on ollut Oulun yliopiston alueen 

nimi vuodesta 1967 lähtien. Syynimaata on ehdotettu ensin yliopistoalueen nimeksi, 

mutta sitä ei kuitenkaan kelpuutettu. Myöhemmin se on otettu Linnanmaan osa-alueen 

nimeksi. Tällä alueella on raivattu suota talojen niityksi jo ennen isoajakoa. Jos halusi 

omistusoikeuden tällä tavoin raivattuun maahan, laadittiin viranomaisten katselmusten 

pohjalta syynikirja. Paikan luonne on muuttunut hiljalleen suosta niityksi, samoin nimi 

on muuttunut nautintaa ja omistusta ilmaisevaksi nimeksi Syynimaat. (Toropainen 2005: 

190−191.) 

 

 

4.5. Tiirojen Tuira 

 

Tuirasta on tehty paljon erilaisia tulkintoja, vaikka se onkin ollut vastaajien mielestä yksi 

tutkimukseni vaikeimmista. Tuira on opaakki nimi, joten siitä on syntynyt mielikuvituk-

sellisia tulkintoja, jotka poikkeavat paljon toisistaan. Nämä tulkinnat näkyvät kuviossa 5. 

 

 

KUVIO 5. Vastaajien tulkinnat Tuira-nimen alkuperästä. 
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Kuten kuviosta 5 voi huomata, vastaajilla on ollut hyvin erilaisia tulkintoja nimestä. Vii-

sitoista vastaajaa on sitä mieltä, että Tuira-nimi liittyy jotenkin lintuun. Suurin osa on 

yhdistänyt sen Tiiraan, joka on sanana hyvin samankaltainen kuin Tuira. Eräs vastaajista 

on jatkanut perustelemalla, että alue on jokin vanha lintujen pesimispaikka. Tuira on lä-

pinäkymättömämpi nimi, joten vastaajat ovat yleensä hyödyntäneet tämän nimen selityk-

sissä erilaisia sana-assosiaatiota.  

 

Vastaajat ovat antaneet nimelle myös nimiassosiaation, sillä he ovat yhdistäneet nimen 

alkuperän liittyvän naisen nimeen Tuire. Yhteensä seitsemän vastaajaa on selittänyt, että 

paikka on saanut nimensä jonkun Tuire-nimisen naisen mukaan. Yhdelle vastaajalle tulee 

tämä nimi mieleen ja hän pohtii, olisiko joku tunnettu Tuire aikoinaan asunut alueella tai 

antanut sille nimen. Toinen vastaaja pohtii, että jos monta Tuirea laittaa asumaan samaan 

paikkaan, niin siitä tulisi paikannimi Tuira. 

 

Yhdeksän vastaajaa on sitä mieltä, että Tuiran nimi on peräisin jostain kalastukseen liit-

tyvästä sanasta. Muutamat arvelevat, että tuira on ollut joskus kalastusväline tai esimer-

kiksi virvelin osa. Eräs vastaaja pohtii, että hänelle tulee nimestä heti mieleen Tiura-ni-

miset uistimet, joita myydään Oulussa eräässä kalastusvälinekaupassa. Vastaaja arvelee-

kin, että nimi on jotenkin keksitty siitä. Kalastukseen liittyvät tulkinnat saattavat johtua 

myös siitä, että Tuira sijaitsee lähellä vesistöä. Tällöin kyseessä olisi konnotaatio, koska 

vastaaja on yhdistänyt nimeen silloin kielenulkoista tietoa. Kalastukseen liittyvien vas-

tausten lisäksi kolme ihmistä on yhdistänyt nimen sukunimeen ja kaksi talonnimeen. He 

arvelevat, että paikka on nimetty jonkin tunnetun henkilön sukunimen mukaan tai että 

alueella on sijainnut joskus Tuira-nimeen liittyvä talo, jonka mukaan koko alue olisi myö-

hemmin nimetty. 

 

Muu/tyhjä-kohdasta löytyy eniten vastauksia. Viidestätoista vastauksesta tyhjiä on kui-

tenkin yhteensä kymmenen kappaletta. Paikannimen läpinäkymättömyys vaikuttaa sel-

västi tyhjien vastausten lukumäärään. Tyhjän vastauksen jättäneet vastaajat kertovat, ettei 

nimi herätä heissä minkäänlaisia mielikuvia eikä heillä ole aavistustakaan nimen alkupe-

rästä. Lopuilla nimi herättää jonkinlaisia sana-assosiaatioita, mutta yleisesti se on ollut 

yksi kyselylomakkeeni vaikeimmin tulkittavista nimistä. 
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Yksittäisiä tulkintoja löytyy viisi kappaletta. Yhden mukaan Tuira-nimen alkuperä liittyy 

veteen. Toinen taas pohtii, voiko nimi olla peräisin esimerkiksi tulli-sanasta. Hänen mu-

kaansa Tuirassa on saattanut olla aikoinaan jonkinlainen tulli. Yksi vastaaja assosioi Tui-

ran nimen adjektiiviin tuima, ja toisen mukaan nimi on keksitty ja yhdistelty sanoista 

tukkipuu, uitto ja ranta. Hänen mukaansa niistä olisi sitten myöhemmin muodostettu kau-

punginosan nimeksi Tuira. Erään vastaajan mielestä Tuira kuulostaa ihan tavalliselta pai-

kannimeltä. Hänen mukaansa nimi liittyy jotenkin jokisuistoon ja alueeseen, joka on jää-

nyt myöhemmin sen viereen omaksi saarekkeekseen. 

 

Tuiran alue on liitetty Oulujoesta Oulun kaupunkiin vuonna 1886, kun joen ylittävä rau-

tatiesilta valmistui. Kaksi vastaajaa on osunut tulkinnoissaan oikeaan, sillä Tuira on ollut 

alun perin paikan nimi, jolle talo rakennettiin. Talon isäntänä on mainittu Knut Tuira. 

(Huurre & Vahtola 1991: 192; SPK 2007: 464.) Näyttää myös siltä, että nimeä Tuira on 

pidetty sukunimenä, koska 1700-luvun kartoissa siitä on johdettu tilannimi Tuirala. 

Kolme vastaajaa on arvellut paikannimen pohjautuvan sukunimestä, joten hekin ovat ol-

leet oikeilla jäljillä. Kaupunginosan nimen katsotaan kuitenkin olevan peräisin Tuiran 

torpan nimestä. Torpan nimi on ensisijainen, koska sukunimeä on ollut paikkakunnalla 

hyvin vähän. Paikan nimi voi olla hyvin vanha, ja siksi sanan tuira alkuperästä ei voi 

sanoa mitään varmaa. (Toropainen 2005: 244.)  

 

 

4.6. Hiirten valtaama Hiironen 

 

Hiironen on ollut aineistossani yksi helpoimmin tulkittavista nimistä. Suurin osa vastaa-

jista on osannut selittää sen alkuperää, ja yleensä he ovat tehneet sen nimen kielellisten 

elementtien pohjalta. Kuviosta 6 voi nähdä, millä tavoin vastaajat ovat selittäneet nimeä. 
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KUVIO 6. Vastaajien tulkinnat Hiironen-nimen alkuperästä. 

 

Kuten kuviosta 6 voi huomata, vastaajat ovat olleet melko yksimielisiä vastauksissaan. 

Heidän mielestään Hiironen-nimen alkuperä liittyy hiiriin. 50 vastaajasta 41 on tehnyt 

tällaisen tulkinnan. Suurin osa arvelee, että Hiirosen alueella on ollut aikoinaan paljon 

hiiriä. Joidenkin vastaajien mukaan hiiriä on ollut alueella jopa ongelmaksi asti. Sen takia 

paikka olisi nimetty myöhemmin niiden mukaan. Hiiriin liittyvien vastausten kohdalla 

vastaajat eivät ole osanneet perustella vastauksiaan kovin tarkasti. Yleensä he ovat tur-

vautuneet assosiaatioihin, ja nimi muistuttaakin muodoltaan läheisesti sanaa hiiri. Hiiro-

nen voisi olla myös deminutiivijohdos sanasta hiiri. Deminutiivijohdoksella ilmaistaan 

pienuutta. Tällöin kantasanana on yleensä substantiivi, esimerkiksi. kirja-nen ’pieni 

kirja’. Puhtaan deminutiivisia tapauksia, jotka ilmaisevat vain kokoeroa kantasanan ja 

johdoksen tarkoitteen kesken, edustaa kuitenkin vain pieni osa affektisten johdosten käyt-

töesiintymistä. (VISK s.v. deminutiivisuus, § 206.) 

 

Seuraavaksi yleisin tulkinta on ollut se, että paikannimen taustalla on jokin sukunimi. 

Yksi vastaaja on kertonut, että alueen nimi tulee varmasti jonkun merkityksellisen ihmi-

sen sukunimestä. Toinen tulkitsee, että nimen taustalla saattaa olla sukunimi, koska se on 

nen-loppuinen. Mikkosen ja Paikkalan (2000: 15) mukaan sukunimeen liittynyt nen-

loppu on yhä edelleen suomalasten sukunimien yleisin tuntomerkki. 

 

Kaksi vastaajaa on yhdistänyt nimen luontoon. Toinen heistä arvelee, että nimi liittyy 

hiirihaukkoihin, mutta ei osaa tarkemmin sanoa, miksi tekee tällaisen tulkinnan. Toinen 

vastaaja on sitä mieltä, että nimen alkuperä liittyy koivun hiiriin. Hän perustelee tulkin-

taansa siten, että alueella on ollut joskus laajoja koivumetsiä. Lisäksi yksi vastaaja on 
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jättänyt kohdan kokonaan tyhjäksi, ja toinen on arvellut, että paikannimi tulisi Hirvonen-

sanasta ja liittyisi siihen, että alueella on ollut ennen paljon metsää ja näin ollen myös 

hirviä.  

 

Nimiasustaan ja vastaajien tulkinnoista huolimatta Hiironen-nimen alkuperä ei liity hii-

riin. Kaupunginosan nimi tulee sukunimestä, joka asussa Hijru tunnetaan jo 1500-luvun 

puolivälistä. Alueella on ollut aikoinaan myös Hiirosen torppa. Nimi on hyväksytty kaa-

vanimeksi vuonna 1968. (Toropainen lähteineen 2005: 148.) Yhteensä viisi vastaajaa on 

osannut selittää nimen alkuperän oikein, sillä sen todellinen etymologia liittyy suku-

nimeen. 

 

 

4.7. Hintava Hintta 

 

Hintasta on tehty eniten tulkintoja. Nimestä on syntynyt assosiaatioita, ja sitä on yhdis-

tetty myös muun muassa englannin-, ruotsin- ja saksankielisiin sanoihin. Vastaajien tul-

kinnat näkyvät tarkemmin kuviossa 7. 

 

 

KUVIO 7. Vastaajien tulkinnat Hintta-nimen alkuperästä. 

 

Kuten kuviosta 7 voi nähdä, Hintta-nimestä on tehty eniten toisistaan poikkeavia tulkin-

toja. Tulkinnat ovat monipuolisia, mutta tyhjiäkin vastauksia löytyy yhteensä seitsemän. 

Yksittäisiä tulkintoja löytyy muu/tyhjä-kohdasta kuusi. Eräs vastaaja arvelee nimen ole-

van peräisin hinkata-verbistä ja toisen mielestä se on jokin murresana. Kolmas arvelee, 

että Hintta on ollut talonnimi. Neljännelle tulee nimestä mieleen niemenkärki tai jokin 
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vanha siihen liittyvä termi. He eivät kuitenkaan perustele vastauksiaan tässä kohdassa 

tarkemmin.  

 

Eräs vastaajista yhdistää nimen englanninkieliseen sanaan hint ’viittaus. vihje’ (MOT 

englanti s.v. hint).  Hän jatkaa tulkintaansa siten, että nimismies on pitänyt joskus kort-

teeria Hintassa. Yhdelle vastaajalle tulee mieleen myös saksankielinen sana hinter ’ta-

kana’ (MOT saksa s.v. hinter). Hän perustelee vastaustaan siten, että alue sijaitsee Vär-

töstä katsottuna joen takana.  

 

Yhteensä kymmenen vastaajaa on tulkinnut, että paikannimi liittyy johonkin vanhaan su-

kunimeen. Useampi heistä mainitsee Hintza-nimen, joka on Toropaisen (2005: 149) mu-

kaan tunnettu Oulunsuusta jo vuodelta 1598. Eräs vastaaja tulkitsee nimeä näin: ”Nimen 

alkuperästä minulla ei ole varsinaisesti tietoa, mutta vanhana alueena veikkaisin nimen 

alkuperän olevan jossakin henkilössä, joka on aikoinaan rakentanut rantaan kartanon.”  

 

Yhdeksän vastaajaa on viitannut vastauksissaan nimen alkuperän liittyvän hintti-sanaan. 

Monelle se on ainoa asia, mikä tulee nimestä mieleen, vaikka sen merkitys onkin negatii-

vinen. Yksi vastaaja on yrittänyt tietoisesti vältellä tätä mielikuvaa siinä kuitenkaan on-

nistumatta: ”Väkisinkin yhdistän sanaan hintti, vaikka yritänkin vältellä ja väittää muuta.” 

Vastaajat eivät ole osanneet perustella vastauksiaan tässä kohdassa. Hintta on paikanni-

menä opaakki, joten tämä selittää mielestäni sen, miksi nimestä on tehty tällaisia tulkin-

toja. Kuten analyysistani on käynyt jo aiemmin ilmi, maallikot yhdistävät nimiä usein 

niitä äänteellisesti muistuttaviin sanoihin. Näin on tapahtunut myös Hintta-nimen koh-

dalla, ja sen tulkitseminen onkin ollut vastaajien mukaan haastavaa.  

 

Samalla tavalla Hintan nimi on yhdistetty myös hinta-sanaan. Kolme vastaajaa on arvel-

lut, että nimi Hintta ja sana hinta liittyvät jotenkin toisiinsa, yleensä siten, että alueella on 

asunut ennen rikkaita ihmisiä. Eräs vastaaja tulkitsee, että alue on ollut hintava ja sen 

takia se on ollut rikkaampien ihmisten asuinaluetta. Lisäksi seitsemän vastaajaa kertoo, 

että nimi on heidän mielestään ruotsalaisperäinen. Kolmen mielestä nimi on peräisin ruot-

sin kielen sanasta hitta ’löytää, osata’ (MOT ruotsi s.v. hitta). Sen tarkemmin he eivät 

kuitenkaan perustele tässä kohdassa vastauksiaan.  
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Vastausten joukosta löytyy vielä muutamia yksittäisiä tulkintoja. Neljä vastaajaa arvelee, 

että Hintta-nimi on keksitty paikannimi eikä sen alkuperään liity mitään erikoista tarinaa. 

Kaksi arvelee, että nimi on peräisin jostain vanhasta työkalua tarkoittavasta sanasta. Toi-

nen heistä perustelee vastaustaan sillä, että alue on ollut luultavasti ennen maaseutua. Li-

säksi kahden vastaajan mielestä nimi tulee siitä, että alueella on ollut vähän, tai heidän 

sanojensa mukaan ”hintsun verran”, asutusta. Tässäkin on tulkittu nimeä ensisijaisesti 

siihen sisältyvien kielellisten elementtien pohjalta. 

 

Hintta on vanha oulujokinen kantatila. Hintan tilan mailla on ollut vuosisadan vaihteessa 

paljon mäkitupia, joissa asuivat kaupungissa töissä käyvät työläiset. Tällaista mökkiasu-

tusta on kutsuttu Hintanperä-nimellä. Kaupunginosan nimi on tunnettu asussa Hintza Ou-

lunsuusta jo vuodelta 1598. (Toropainen lähteineen 2005: 149.) Huurteen ja Vahtolan 

(1991: 103) mukaan nimi on alun perin saksalainen, tosin se on saattanut päätyä Ouluun 

myös Savosta tai Karjalasta. Nimessä on tapahtunut myös murteelle tyypillinen ts:n kor-

vautuminen tt:llä (Toropainen 2005: 149). 

 

 

4.8. Ruskan värejä Ruskossa 

 

Rusko-nimen tulkitseminen ei ole ollut vastaajille erityisen hankalaa. Kuviosta 8 voi huo-

mata, että tulkinnat painottuvat tiettyihin nimestä syntyviin assosiaatioihin. Tämän nimen 

kohdalta löytyy myös konnotaatioita, joita tutkielmani muiden nimien kohdalla ei juuri-

kaan esiinny. 

 

 

KUVIO 8. Vastaajien tulkinnat Rusko-nimen alkuperästä. 
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Kuviosta 8 ilmenee, että vastaajat hyödyntävät Rusko-nimeen liittyvissä tulkinnoissaan 

erilaisia sana-assosiaatioita. He ovat yhdistäneet nimen kirjoitusasultaan samankaltaisiin 

sanoihin, kuten ruska, rusko, ruskea ja roska. Kuviosta ilmenee myös, että Ruskon nimi 

on ollut vastaajille helpommin tulkittava nimi, koska vastausten joukosta löytyy vain yksi 

täysin tyhjäksi jätetty vastaus. Melkein kaikki ovat yrittäneet selittää nimen alkuperää, 

vaikka eivät olekaan välttämättä osanneet perustella vastauksiaan.  

 

Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että nimen alkuperä liittyy ruskaan. Muutamat vas-

taajat perustelevat vastauksiaan esimerkiksi siten, että nimi muistuttaa ruska-sanaa. Toi-

set taas arvelevat nimen alkuperän liittyvän ruskaan, koska alueella on paljon metsää, 

joten ruska näkyy siellä voimakkaasti. Lisäksi kuusitoista vastaajaa on yhdistänyt nimen 

alkuperän aamu- tai iltaruskoon. Enemmistö vastaajista on ollut sitä mieltä, että nimi tuo 

mieleen iltaruskon. He perustelevat vastauksiaan sillä, että aurinko laskee Ruskoon päin.  

 

Vastausten joukosta löytyy myös kahdeksan tulkintaa, jotka liittyvät ruskeaan väriin ja 

kolme tulkintaa, jotka liittyvät roskiin. Eräs vastaaja on pohtinut Rusko-nimen alkuperää 

näin: ”Nimestä itsestään jo tulee mieleen teollisuusalue, ruskea, persoonaton ja vähän 

tunkkainen”. Vastaajien mielestä koko paikka on ikään kuin ruskean sävyinen, ja tästä on 

myöhemmin otettu vaikutteita paikan nimeämiseen. On myös mahdollista, että ruskeaan 

väriin ja roskiin liittyvillä tulkinnoilla viitataan Ruskossa sijaitsevaan kaatopaikkaan. 

Vastaajat ovat näissä tulkinnoissa yhdistäneet nimeen kielenulkoista tietoa, jota heillä on 

tarkoitteesta (Zabeeh 1968: 12). Konnotaatioiden tutkiminen ei ole aina helppoa, koska 

ne ovat viime kädessä subjektiivisia. Joskus konnotaatiot voivat kuitenkin olla yhteisiä 

jollekin tietylle puhujajoukolle. (Sjöblom 2006: 58.)  

 

Nimi Rusko on ollut ennen käytössä Ruskonniityn rinnakkaisnimenä. Paikalla on ollut 

aikoinaan laaja luonnonniittyalue. Nimelle ei ole olemassa kunnon selitystä. On kuitenkin 

arveltu sen syntyneen siitä, että sinne on lähdetty aamulla heinään. Silloin lähdettiin ”koh-

den ruskoa”, toisin sanoen kohti auringon nousua eli itää. (Toropainen 2005: 230.) Vaikka 

Rusko-nimen alkuperästä ei ole varmaa tietoa, moni vastaaja on tulkinnut nimeä samalla 

tavalla kuin Toropainen (2005).  
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4.9. Nuotanvetoa Nuottasaaressa 

 

Nuottasaari eroaa muista tutkielmaani valituista paikannimistä siten, että siitä tehdyt tul-

kinnat keskittyvät melkein kokonaan yhden selityksen varaan. Nimi on tutkielmani lä-

pinäkyvin, ja vastaajat ovatkin arvelleet nimen rakenteen vaikuttavan suoraan nimen si-

sältöön ja alkuperään. Kuviosta 9 voi nähdä vastaajien tulkinnat nimestä. 

 

 

KUVIO 9. Vastaajien tulkinnat Nuottasaari-nimen alkuperästä. 

 

Kuten kuviosta 9 voi huomata, vastaajat ovat olleet melko yksimielisiä siitä, mistä Nuot-

tasaaren nimi on peräisin. Peräti 47 vastaajaa on yhdistänyt nimen nuotanvetoon tai ka-

lastukseen. Tulkintoihin näyttää vaikuttavan se, että nimi on läpinäkyvä. Kielitoimiston 

sanakirjan mukaan nuotta on useista verkoista koostettu kalanpyydys, jonka perukkaan 

yritetään saartaa kalaparvi (KS s.v. nuotta). Vastaajat ovat tienneet sanan merkityksen, ja 

se näkyy myös tulkinnoissa, sillä melkein kaikki vastaajat ovat selittäneet nimen alkupe-

rän liittyvän nuotanvetoon. Seuraava vastaus kiteyttää hyvin sen, miten melkein kaikki 

vastaajat ovat nimeä tulkinneet: ” Vedetään nuottaa, saadaan kallaa... Aika selkeä mieli-

kuva nuotanvedosta saaren tuntumassa.” 

 

Vastausten joukosta löytyy kuitenkin myös kolme sellaista vastausta, jotka poikkeavat 

vallitsevista tulkinnoista. Yksi on esimerkiksi arvellut, että Nuottasaari-nimi liittyy nuos-

kalumeen. Hän perustelee vastaustaan siten, että Nuottasaareen olisi aikoinaan viety 

kaikki ylimääräinen lumi ja roska. Lisäksi kaksi vastaajaa pohtii, viittaako Nuottasaaren 

nimi siihen, että siellä ollaan oltu tukkanuottasilla. Toinen vastaajista on pohtinut asiaa 
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näin: ”Siellä on ollut paljon kouluja, ehkä päiväkoteja, ja lapset ovat olleet tukkanuotta-

silla”. Nuotta-sana voidaan yhdistää myös kuvaannolliseen merkitykseen, kuten nämä 

kaksi vastaajaa ovat tehneet. 

 

Nuottasaari on Oulun keskustan etelälaidalla sijaitseva teollisuus- ja satama-alue, ja se on 

nimetty kaupunginosaksi vuonna 1950. Alun perin se on ollut saari, joka on saattanut 

nimensä mukaisesti liittyä nuotanvetoon. Nimen alkuperästä Toropainen (2005) ei kui-

tenkaan kerro mitään varmaa. Kaupungin historian alkuaikoina Nuottasaaressa on ollut 

pikkukarjan laitumia, koska se on ollut vielä silloin saari. Myöhemmin maankohoamisen 

myötä alue on kiinnittynyt mantereeseen. Nuottasaaren erityisluonteeseen teollisuus- ja 

satama-alueena kuuluu myös se, että kaavanimistössä on laiturien nimiä. (Toropainen 

2005: 203−204.) 

 

 

4.10. Äimän käkenä Äimärautiolla 

 

Analyysini viimeisessä alaluvussa olen käsitellyt vastaajien tulkintoja Äimärautiosta. 

Vastaajat ovat hyödyntäneet tämän nimen kohdalla niin assosiaatioita kuin konnotaatioi-

takin. Vastaajien tulkinnat näkyvät tarkemmin kuviossa 10.  

 

 

KUVIO 10. Vastaajien tulkinnat Äimärautio-nimen alkuperästä. 

 

Kuviosta 10 voi huomata, että vastaajat ovat tulkinneet Äimärautiota monin eri tavoin. 

Yhteensä 21 vastaajaa on assosioinut sen äimänä-sanaan, koska se on muodoltaan saman-

kaltainen. Vastaajat perustelevat vastauksiaan esimerkiksi siten, että alueella on ollut ja 
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on edelleen paljon ihmeteltävää. Monet viittaavat tällä esimerkiksi alueella sijaitsevaan 

ravirataan. Useissa vastauksissa toistuvat samankaltaiset tulkinnat siitä, että ”Äimärauti-

olla ollaan ihan äimän käkenä.” 

 

Seitsemäntoista vastaajaa on kuullut tarinasta, joka on Äimärautio-nimen taustalla. Kym-

menen vastaajista arvelee alkuperän liittyvän äimäneulaan, kun taas kahdeksan heistä on 

arvellut sen liittyvän suutariin tai seppään. Vastaajat ovat tienneet, että äimä-sana tarkoit-

taa jonkinlaista neulaa, joten he ovat yleensä tulkinneet paikan saaneen nimen tämän mu-

kaan. Vastausten joukosta löytyy myös erilaisia tulkintoja, jotka liittyvät seppään tai suu-

tariin. Vastaajat ovat aika lailla yksimielisiä siitä, että alueella on asunut ennen satulasep-

piä tai suutareita ja paikka on saanut myöhemmin siitä nimensä. Vastaajien tulkinnoista 

voi huomata, että he ovat kuulleet nimen taustalla olevasta tarinasta, mutta eivät muista 

kaikkia tarinaan liittyviä yksityiskohtia. Kerron tarinasta lisää myöhemmin tässä alalu-

vussa.  

 

Vastausten joukosta löytyy myös viisi tulkintaa, joissa kerrotaan nimen liittyvän hevosiin. 

Vastaajat eivät ole perustelleet tulkintojaan tarkemmin, mutta tulkinnat johtuvat todennä-

köisesti siitä, että Äimärautio tunnetaan nykyään parhaiten siellä sijaitsevasta raviradasta 

ja ratsastuskeskuksestaan. Hevosiin liittyvät tulkinnat ovat siis konnotaatioita, koska vas-

taajat ovat yhdistäneet tulkintoihinsa omia, todelliseen maailmaan liittyviä assosiaatioita, 

joita nimi on heissä herättänyt. (Sjöblom 2006: 58). 

 

Kolme vastaajaa on arvellut nimen alkuperän liittyvän henkilönnimeen. Yksi vastaajista 

kertoo paikan saaneen nimensä Rautio-nimisen suutarin mukaan: ”Tarinan mukaan Ou-

lussa oli useampi Rautio-niminen henkilö. Yksi oli suutari. (Äimäneula on suutarin työ-

kalu.) Häntä sanottiin sekaannuksien välttämiseksi Äimä-Rautioksi. Alue on saanut ni-

mensä hänen mukaansa”. Lisäksi yksi vastaaja on arvellut nimen liittyvän jotenkin rau-

taan ja toisen mielestä nimen alkuperä liittyy juniin ja teollisuuteen. Tähän tulkintaan on 

saattanut vaikuttaa se, että alueella sijaitsee Oulun rautatieaseman yhdistettyjen kuljetus-

ten terminaali. Vastaajien joukosta löytyy vain yksi, joka ei ole osannut arvella mitään 

paikannimen mahdollisesta alkuperästä. 

 

Äimäraution kaupunginosa sijaitsee Oulun etelälaidalla, ja se on tunnettu hevosurheilu-

keskuksestaan. Nimensä se on kuitenkin saanut köllinimestä. Tarinan mukaan alueella on 
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asunut aikoinaan seppäveljeksiä, joista yksi ei ollut rautaseppä eli rautio, vaan satula-

seppä. Hän on hankkinut elantonsa silloin äimää eli nahkaneulaa käyttämällä. Hänelle on 

annettu nimeksi Äimä-Rautio, jotta hänet on erotettu veljistään. Tarinasta on kerrottu 

myös versio, jossa veljesten sukunimi on ollut Rautio ja yhtä on alettu edellä mainitun 

syyn takia kutsua Äimä-Rautioksi. (Toropainen 2005: 255.) Nimeä on myös vastustettu 

paljon yleisöosastokirjoituksissa, koska on koettu, ettei se sovi kaupunginosan nimeksi. 

Vastustuksesta huolimatta nimi on säilyttänyt paikkansa. (Toropainen 2005: 255−256.) 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkimukseni tarkoitus on ollut selvittää, minkälaisia kansanetymologioita kyselyyn vas-

tannet henkilöt ovat tehneet Oulun kaupungin paikannimien alkuperästä ja miten he pe-

rustelevat tulkintojaan. Olen tarkastellut myös sitä, miten assosiaatiot ja konnotaatiot nä-

kyvät vastaajieni nimitulkinnoissa. Lisäksi olen selvittänyt, millaisia nimiä vastaajien on 

ollut helppo ja millaisia vaikeampi selittää.  

 

Analyysini osoittaa, että jokaisesta paikannimestä on tehty vallitsevia tulkintoja. Tällaiset 

tulkinnat ovat toistuneet useissa vastauksissa. Eniten tulkintoja on syntynyt nimien Hii-

ronen, Nuottasaari, Rusko ja Äimärautio kohdalla. Näiden kohdalla tyhjiä vastauksia on 

vain yksi tai ei ollenkaan. Eniten tyhjiä vastauksia on nimien Tuira ja Hintta kohdalla. 

Tästä voi päätellä, että ne ovat olleet tutkielmani vaikeimmin tulkittavia nimiä. 

 

Yleensä ihmiset, joilla ei ole lingvististä koulutusta, selittävät paikannimien alkuperää 

käyttämällä apunaan erilaisia assosiaatioita, joita nimistä tulee mieleen. Eniten nimiä yh-

distetään niitä äänteellisesti muistuttaviin sanoihin. Tämä näkyy myös omassa tutkiel-

massani: Tuira on yhdistetty tiiraan, Raksila rasteihin, Syynimaa syynäykseen, Rusko rus-

kaan, Hiironen hiiriin ja Hintta hinttiin. Kun vastaaja ei ole keksinyt nimelle selitystä, 

hän on yleensä yhdistänyt sen sanaan, joka muistuttaa nimeä jollain tavalla. Tulkinnat 

saattavat perustua melko vähäiseenkin äänteelliseen yhtäläisyyteen. Esimerkiksi omassa 

tutkimuksessani tällaisia esimerkkejä löytyy nimien Syynimaa ja Oulu kohdalla, kun Syy-

nimaata on assosioitu sota-sanaan ja Oulua esimerkiksi sanaan lumi. 

 

Sjöblomin (2006: 18) mukaan kaikki nimet, myös semanttisesti hämärät, herättävät ihmi-

sessä jonkinlaisia assosiaatioita. Omassa tutkielmassani vastaajilla on syntynyt jonkinlai-

sia assosiaatioita kaikista paikannimistä. Kuitenkin selvästi vähiten assosiaatioita on syn-

tynyt nimien Oulu, Alppila ja Nuottasaari kohdalla. Nuottasaari on tutkielmani läpinäky-

vin nimi, joten vastaajat ovat osanneet yhdistää sen melko vaivattomasti nimen todelli-

seen etymologiaan. Myös Alppila on nimenä melko läpinäkyvä, mikä vaikuttaa assosiaa-

tioiden vähäiseen määrään. Oulu-nimen kohdalla vastaajat kertovat, että he ovat kuulleet 

tarinoita nimen alkuperästä ja viittaavatkin enimmäkseen joko luettuun tai kuultuun tie-

toon. Yksittäisiä assosiaatioita on syntynyt myös näistä nimistä, mutta niitä on kuitenkin 

huomattavasti vähemmän kuin muiden nimien kohdalla. 



29 

 

 

Vastaajieni tulkinnat perustuvat joissakin tapauksissa myös konnotaatioihin eli nimen tar-

koitteeseen liittyvään tietoon. Ainialan ym. (2008: 35) mukaan konnotaatiot liittyvät kaik-

keen siihen tietoon, jota ihminen on kerännyt nimen tarkoitteesta kokemustensa kautta. 

Niihin vedotaan harvemmin, joten tällaisia esimerkkejä löytyy aineistostani vähemmän. 

Samanlaisia tuloksia on saanut omassa tutkimuksessaan myös Jenni Rimpeläinen (2011: 

159–160). Hänenkin tutkimuksestaan on löytynyt huomattavasti vähemmän nimitulkin-

toja, jotka liittyvät sellaiseen tietoon, jota ihminen on kerännyt nimen tarkoitteesta koke-

mustensa kautta. Omassa tutkimuksessani konnotaatioiden vaikutus nimitulkintoihin nä-

kyy esimerkiksi nimen Äimärautio kohdalla, kun nimi on yhdistetty hevosiin, ja Ruskon 

kohdalla, kun nimen alkuperää on tulkittu esimerkiksi sanojen ruskea ja roska avulla. 

Nämä tulkinnat johtuvat luultavasti alueella sijaitsevasta kaatopaikasta, josta vastaajien 

keskuudessa on syntynyt konnotaatioita. 

 

Monen paikannimen kohdalla vastaajat perustelevat tulkintojaan sillä, minkälaisia omi-

naisuuksia paikalla on nykyään, vaikka tarkoituksena on ollut pohtia nimen alkuperää. 

Esimerkiksi Ruskon ja Äimäraution kohdalla monet vastaajat arvelevat nimen alkuperän 

liittyvän Ruskossa sijaitsevaan kaatopaikkaan ja Äimäraution ravirataan. Rusko-nimen on 

arveltu olevan peräisin roska-sanasta tai ruskeasta ja likaisesta väristä, vaikka kaato-

paikka on tullut alueelle vasta myöhemmin. 

 

Nimen läpinäkyvyys tai -näkymättömyys vaikuttaa myös siihen, millaisia nimiä vastaa-

jien on helppo ja millaisia vaikea tulkita. Omassa tutkimusaineistossani on mukana vain 

muutama läpinäkyvämpi paikannimi. Esimerkiksi tyhjiä vastauksia on löytynyt eniten lä-

pinäkymättömien nimien Tuira ja Hintta kohdalla, joten niitä on ollut vaikein tulkita. 

Voin tehdä analyysini perusteella sellaisen päätelmän, että nimien leksikaalinen läpinäky-

vyys ja -näkymättömyys vaikuttaa siihen, miten vastaajat ovat osannet nimiä selittää.  

Mitä läpinäkyvämpi nimi on ollut, sen helpompi sitä on ollut myös tulkita. 

 

Paikannimiin liittyviä mielikuvia on tutkittu vähän, joten jatkotutkimukselle on tässä tut-

kimuskentässä tarvetta. Omaan tutkimukseeni olisi mahdollista lisätä myöhemmin esi-

merkiksi jokin luokittelumalli analyysin tueksi. Sen avulla paikannimistä syntyviä mieli-

kuvia pystyisi luokittelemaan ja sitä kautta myös analysoimaan syvällisemmin. 
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LIITE Sähköinen kyselylomake.  

 

 

Kysely 

 
Nimeni on Anniina Rajaniemi ja opiskelen Oulun yliopistossa suomen kieltä. Teen kandi-

daatintutkielmaa, jossa tarkastelen ihmisten käsityksiä Oulun kaupungin paikannimien al-

kuperästä. Toivon vastauksia myös Oulun ulkopuolella asuvilta. Sinun ei siis tarvitse olla 

oululainen, jotta voit vastata tähän kyselyyn. 

  

Olen valinnut kyselyyn 20 paikannimeä Oulusta. Tehtävänäsi on vastata aluksi muutamiin 

peruskysymyksiin ja sen jälkeen kirjoittaa oma tulkintasi tai tarinasi siitä, mistä kukin pai-

kannimi on mielestäsi tullut. Voit halutessasi perustella vastauksiasi. 

 
 

 
Ikäsi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asuinpaikkasi?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen Oulu, niin montako vuotta olet asunut 
siellä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tulkintojasi Oulun kaupungin paikannimistä. 

Kerro, minkälaisia mielikuvia kukin nimi herättää ja mikä on mielestäsi nimen al-

kuperä? Voit perustella vastauksiasi tarkemmin nimen alle. 

 

1. Oulu 

 

 

 

 

 

2. Raksila 

 

 
 
 
 
 
 

3. Syynimaa 

 

 

 

 

 

4. Tuira 

 

 
 
 
 
 
 
5. Hiironen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Hintta 

 

7. Alppila 

 

 

 

8. Rusko 

 

 
 
 
 
 
 
9. Äimärautio 

 

 

 

 

 

10. Yli-Ii 

 

 
 
 
 
 
 
11.  Nuottasaari 

 

 

 

 

 

12. Hiukkavaara 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Hollihaka 

 

 

 

 

 

14. Leveri 

 

 
 
 
 
 
 
15. Raatti 

 

 

 

 

 

16. Kiikeli 

 

 
 
 
 
 
 
17. Seelanti 

 

 

 

 

 

18. Pokkitörmä 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Möljänpuisto 

 

 

 

 

 

20. Rommakonselkä 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


