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-ngV/--johtimet Karjalan nimistössä
    <  @   <
final element) -ngV/-nkV. The main purpose of the article is the description and systematization of Karelian toponyms belonging to this type. From the perspective of research
on language contacts, it is an especially interesting type that apparently has multiple
sources and includes place-names of different origin. In the article, the appearance of
this formant in the Karelian appellatives and the use of the -ngV place names in histori     $ !  <
element is discussed and a comparative analysis of the stems containing the formant
-ngV/-nkV in the Karelian toponymy is carried out. The article also touches upon the use
of the formant  (-n’gV  ""  
 ;<ngV.

Artikkelissa käsittelen -ngV/-nkV-johtimellisia paikannimiä Karjalan nimistössä.
Kyseessä on nimikontaktien tutkimuksen kannalta varsin kiintoisa nimityyppi, joka
on selvästi monilähtöinen ja näyttää keränneen ympärilleen erilähtöisiä nimiä.
^}    " }\  sessa sanastossa ja -ngV-loppuisten nimien käytöstä eriaikaisissa historiallisissa lähteissä, kajoan kysymykseen aineksen alkuperästä sekä teen -ngV/-nkV-johtimen sisältävien karjalankielisten nimivartaloiden vertailevan analyysin. Artikkelissa koskettelen myös kysymyksiä aineksen  (-n’gV) käytöstä venäjänkielisessä nimistössä ja
sen yhteydestä itämerensuomalaiseen -ngV-suffiksiin.
Artikkelin päätavoitteena on täten karjalankielisten -ngV/-nkV-aineksisten
paikannimien yleiskuvaus ja systematisointi.

1.

Tutkimuskysymys

Karjalan nimistöstä on havaittavissa ryhmä pääasiassa vesistönimiä, jotka sisältävät sekä itämerensuomalaisessa (karjalaisessa, suomalaisessa ja vepsäläisessä) että
Luoteis-Venäjän venäläisessä nimistössä esiintyvän -ngV/-aineksen.
Tämän sananloppuisen aineksen juurien tutkimisen historia on alkanut 1800luvun puolivälissä, jolloin akateemikko Andreas Johan Sjögren (1832) yritti ensimmäisen kerran analysoida -ngV/-johtimellisia paikannimiä. Hänen jälkeensä kysymystä on käsitellyt suurehko joukko suomalaisia ja venäläisiä tiedemiehiä (mm. M. A.
&C''BZ$^$Z$^ &CCB&C('B^$@ &~C+B$ }} 
(2003), J. Saarikivi (2003), A. K. Matvejev (1970, 2001, 2007), B. A. Serebrennikov
&~B?$?$ *++*B^$$| *++\$1 Samalla Karjalan pai1 Tämän kysymyksen tutkimisen historiasta seikkaperäisemmin Saarikivi (2003) ja Matvejev (2007).
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kannimet ovat jääneet tähän asti pääasiassa tieteellisen tutkimuksen ulkopuolelle, kun
tutkijoilla ei ole ollut käytössä paljonkaan vertailevaa tutkimusmateriaalia karjalan
kielen puhuma-alueilta.

2.

-ngV/-nkV-johdin appellatiivisessa sanastossa

^ -nkV/-ngV-johtimellisten paikannimien analyysia esitän aluksi muutamia huomioita johtimen esiintymisestä appellatiivisessa sanastossa.
Kuten tiedetään, nimistössä esiintyy hyvin usein sellaisia johtimia, jotka ovat
vähäproduktiivisia appellatiivisessa sananmuodostuksessa. Tämä ilmiö lienee selitettävissä kielenkehityksessä havaittavissa olevalla tendenssillä pyrkiä erottamaan
appellatiivi- ja nimistöjohtimet. Kuitenkaan täysin puhtaita nimijohtimia ei juurikaan
tavata, ja -nkV on sekin myös appellatiivijohdin.
Karjalan murresanastosta (kartta 1) voidaan löytää yli 60 -nkV/-ngV-loppuista
sanaa (esim. d’uominga ’juolukka’, hairingo ’erehdys’, {9%Ì!I ’puuha, touhu’, kouringo ’leipämöykky’ nirhingi ’(vihan) kauna, närä’, piirungu2 ’rako’).3 Ne esiintyvät
murteissa seuraavasti:

Varsinaiskarjalan pohjoismurteet
Varsinaiskarjalan etelämurteet
Tverin ja Leningradin alueiden
Varsinaiskarjalaiset murteet
Livviläismurteet
Lyydiläismurteet

Yhteensä
17
41
3

Vain tässä murteistossa
5
22
1

25
6

11
1

Taulukko 1. -ngV/-nkV-loppuiset appellatiivit karjalan kielessä.

Taulukosta 1 näkyy, että appellatiivisella tasolla käsiteltävä johdin esiintyy karjalan
kielen kaikissa murteissa, mutta sen produktiivisuudessa on huomattavia vaihteluita.
Aineistokokoelmiin tallennettujen appellatiivien joukossa on vain kolme sanaa, jotka
tavataan koko Karjalan alueella: alanko, karanko ja vahinko (KKS). Kaksi viimeksi
mainittua esiintyvät myös Tverin ja Leningradin alueiden varsinaiskarjalan murteissa
(kenttäaineisto).
Karjalan kielen -nkV/-ngV-loppuisista appellatiiveista maastoterminä esiintyy
vain yhdeksän sanaa: ahingo ’kapea kannas järven ja suon välissä’, alango ’alanko’,
burango ’upottava kohta suossa’, Ì%)!K9 ’somerikko’, rauningo ’kiviröykkiö’, suotingo ’pieni suo’, tazango ’tasanne’, vanango ’märkä alanne’, ylängö ’ylänkö’. Tähän
ryhmään kuuluu nähtävästi vielä kolme termiä, joita käytetään nimistössä, mutta joita
2 Karjalan livviläismurteissa 3- ja useampitavuisissa sanoissa sekä 2-tavuisissa sanoissa, joiden 1. tavu
on pitkä, sananloppuinen a/ä muuttuu u/ü:ksi.
3 Kirjoittaessani tätä artikkelia olen käyttänyt omia kenttätyömateriaalejani sekä seuraavia sanakirjoja
ja aineistoja: KKS, NA, LMS, Pohjanvalo (1947), NTA IJALI, SKJ 1990 ja SKJ 1994.
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Kartta 1. Karjalan kielen murteet.
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nykyisin ei tunneta appellatiiveina: *kudrinki ’syvänne vesistössä’, *kujangi ’tie’ ja
*ypänki ’ylänne’ (ks. alempana).
-nkV/-ngV-loppuisia appellatiiveja on tallennettu myös vepsäläisten asumaalueella, vrt. alang ’alanko’, karangišt ’kuusikko, jossa on paljon karankoja (kelopuita)’, sohring ’rämeikkö’, tazangišt ’tasanne’, uhring, urting I}    I
9;#w$-nkV/-ngV-loppuisista appellatiiveista tavataan kuitenkin varsinaiskarjalan etelämurteissa, pääasiassa Karjalan tasavallan keskiosassa (Paateneen ja
\}   }  \<@\\}  $
-nkV-loppuiset maastotermit eivät ole yleisiä myöskään suomen kielen appel   }$ ^  @   }  }} "  dasta maastoappellatiivista tämä strukturaalinen elementti esiintyy vain seitsemässä
sanassa: alanko (alinko), alunki ’alue’, kuorinki I   
maa- tai kiviluola’, ojankoI \\ BIBraivinki ’raivattu pelto’, ryöpinkö ’savinen ja kurainen tie’ ja ylänkö (Kiviniemi 1990:
64–79). On kuitenkin todettavissa, että eräät -nkV-loppuiset appellatiivit eivät ilmeisesti ole joutuneet tutkijan näköpiiriin ja tästä syystä niiden todellinen määrä sittenkin
  \  $^ |  } }vään tyyppiin kuuluvan termin, jotka näyttäisivät puuttuvan Kiviniemen luettelosta.
Näitä ovat kujanki ’kapeahko tie’, oilinka, oilinkiI} }\  }}
pitkä suora taival’ ja peranko ’pelloksi raivattu aukeama’ (Hakulinen 1968: 113, 142,
174), elanko ’joen poukama, suvantopaikka kosken alla’, horanko ’metsässä sammaleisten kivien, kantojen ja puunjuurien välissä oleva pudottava kuoppa’, kursunki
’niitty, jonka läpi kulkee luonnonoja’, laiminki ’tyyni paikka merellä’, syvänkö ’alava
IBvästinki ’rantapenkka’ (NA).4

3.

-ngV/-nkV-johdin nimistössä

^    }B \   -nkV-johtimen sisältävät paikannimet
ovat keskeisten ja tärkeiden vesistöjen nimiä (Kiviniemi 1980: 334–335), Karjalassa
käsiteltävään tyyppiin kuuluvat paikannimet esiintyvät keskikokoisten ja hyvin
usein myös pienikokoisten maastokohtien nimissä. Huomattavaa on sekin, että ne
ovat tavallisesti tuntemattomia sen kyläyhteisön ulkopuolella, jossa niitä käytetään.
Tällä selittyy myös se tosiasia, että karjalankieliset -ngV-päätteiset paikannimet ovat
olleet pitkään tutkijoiden näköpiirin ulkopuolella kenttätyöaineiston puutteen takia.
Käsiteltäviä nimiä ei useinkaan löydy topografisilta kartoilta, joita laajalti käytetään
paikannimistöntutkimuksen lähteinä.
Kuten edellä on mainittu, karjalaisten nykyisellä asuma-alueella -nkV/-ngVjohdin esiintyy ennen kaikkea vesistönimissä, erityisesti järvien nimissä. Sitä on käytetty myös jokien, purojen, niemien, lahtien, ylänköjen, soiden ja maatalousmaiden
nimeämisessä. Yhteensä Karjalassa on tallennettu 138 käsiteltävään tyyppiin kuuluvaa nimiryvästä (esim. Hemmenki-: Hemmenkiniemi, Hemmenkijoki, Hemmenkisuari,
4 -ngV-loppuisia sanoja löytyy mm. myös viron etelämurteista (päävänõsõng ’auringonnousu’, hainang ’heinäteko’, vussing  "I }  alang ’alanko’). On huomattava, että viron maastoappellatiiveissa -ngV< " }"" ^ $
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Hemmenkisuot, Hemmenkivuara (Luusalmi, Uhtua).5 Suurin osa niistä esiintyy karjalankielisessä nimistössä, eräät tunnetaan vain venäjänkielisinä variantteina. 77:ää nimiryvästä voidaan pitää uniikkiniminä, koska ne tavataan nimistöstä vain kerran. Muut
nimet esiintyvät vähintään kahdessa paikassa. Huomattavaa on kuitenkin, että vain
viisi -nkV/-ngV-loppuista nimivartaloa esiintyy kolmessa tai neljässä rypäässä: Eningi-/
Enängi- (3), Kuuzingi-/Kuusinki- (4), Munangi-/Munanki- (3), Vezungi-/Vesunki- (4) ja
Ypängi-/Ypänki- (3). Nämä ovat myös aineiston laajimmin esiintyvät nimet.
On edelleen havaittavissa, että suurin osa nimivartaloista on harvinaisia myös
yleisitämerensuomalaisessa kontekstissa. 220 -nkV-päätteisen nimivartalon joukosta,
\ }} } " }} *++, `)B\via variantteja on vain kymmenen:
Karjala
Juomingilammit (Jyskyjärvi)
Kujanginiemiw_B !
Kuuzingijärvi@\}B \}
Limingansuo (Lezola, Voijärvi)
Oulungajogi (Voijärvi)
Pieninkiluoma (Kiimaisjärvi, Pistojärvi)
Sieminginoja (Kiisjoki, Kiestinki)
Vezungilaksi (Suigujärvi)
Viijankijärvi (Uhtua)
Ì!K%) (Koivuniemi, Tungua)

 }} *++,
Juominki (koski, Pudasjärvi)
Kujankijoki (Kuhmo)
Kuusinginmukka (Sodankylä)
Liminganjoki (Liminka)
Oulankajoki (Kuusamo)
Pienankijärvi (Puolanka)
Sieminki (järvi, Salla)
Vesanka (kylä, Jyväskylä)
Viiankiniitty (Mikkeli)
Vitsankijärvi (Kuusamo)

Taulukko 2. Nimivartaloiden äänteellisiä paralleeleja Karjalan ja Suomen nimistössä.

Sitä paitsi Nimiarkiston kortistosta löytyy vielä 11 paralleelinimeä:
Karjala
Gul’l’unganvuara (Lubasalmi, Porajärvi)
Kalmungi (järvi, Sellinkylä, Puadene)
Krusingijärvi (Vongajärvi, Kontokki)
Latinka (nurmi, Akkala, Pistojärvi)
Lavinginkoski@!B \}
 ?X (Malen’ga\B\
Munangisuari@\}B \}
Ø##!I(nurmi, Akkala, Pistojärvi)
Tenningoselgä (mäki, Puadene)
Uarinkisuari (Kostovuara, Oulanka)
Vuotanginniemi (Kurenkylä, Puanajärvi)

Suomi (nimiarkisto)
Kuljungi/Kuljunki (mäki, Ilomantsi)
Kalmunginsuari (Kuopio)
Ruusinginpuro \}
Latinkainen (oja, Kokemäki)
Lavinkainen (asumus, Tyrvää)
Maalinkaluoto (Viipuri)
Munanki (lahti, Suomussalmi)
Tallinki (koski, Merikarvia)
Tenninki (mökki, Nousiainen)
Aarinkaislahti (Hausjärvi)
Vuotinki (lahdeke, Kymi)

Taulukko 3. Nimivartaloiden äänteellisiä paralleeleja Karjalassa ja Suomessa.
5 Sulkeissa esimerkin jälkeen mainitaan ensin kylän nimi, jonka nimistössä paikannimi on tallennettu,
ja sitten pitäjän nimi, jossa itse kylä on sijainnut. Jos paikannimi esiintyy pitäjän keskuskylässä, jonka
mukaan pitäjä on saanut nimensä, sulkeissa mainitaan vain pitäjä. Suomen-puoleisten esimerkkien jälkeen mainitaan vain pitäjän nimi.
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^}}\}}} }  \"@  }
Arkangelin ja Vologdan alueilla. Samalla jää kuitenkin avoimeksi kysymys taulukoissa mainittujen nimivartaloiden mahdollisesta yhteisestä alkuperästä. Tämä kysymys vaatisi nimikantojen tarkkaa vertailua ja niiden esiintymisen kartoittamista, mikä
ei kuuluu kuitenkaan tämän artikkelin tarkoituksiin.
Karjala
Ü 2  (Varzanga B\
Voingi (joki, Voingi, Tungua)
Enängijogi }B !
Kalmungi (järvi, Sellinkylä,
Puadane)
KuollungijärviB \}
Kormanka (kylä, Oulanka)
Korpankijoki (Kostamus, Kontokki)
Kuuzengijogi (Koivuniemi, Tungua)
Kurtangioja (Jyskyjärvi)
Lemengijärvi> 
Puulonkijärvet (Puulonki, Kieretti)
Suksingo (järvi, Jouhivuara Puadane)
Suulanki (järvi, Mikkola, Uhtua)
ì ^  (Tavan’ga) (kylä, Oulanka)
Ulango-oja (Peldoine, Pyhäjärvi)
ç ^  (í!IB\
Juumingivirda (koski, Kagara,
> 

Luoteis-Venäjä
Ü 2X (Varzen’ga) (joki, Arkangelin alue)
Ü (Voinga) (joki, Kuolan niemimaa)
ê  (Enanga) (joki, Vologdan alue)
¸ ?  (Kalman’ga) (joki, Arkangelin
alue)
¸?X (Kolen’ga) (joki, Arkangelin alue)
¸  (Kormanga) (joki, Vologdan alue)
¸  (Korbanka) (joki, Vologdan alue)
¸2X (Kuzen’ga) (joki, Vologdan alue)
¸X (Kurden’ga), ¸ 
(Kurtanga) (joki, pelto, Vologdan alue)
èXX (Lemen’ga) (joki, Arkangelin alue)
? (Pulonga) (kylä, Kuolan niemimaa)
  (Suksonga) (joki, Arkangelin alue)
? (Sulonga) (joki, Vologdan alue)
ì ^X (Taven’ga) (joki, Vologdan alue)
?X (Ulen’ga) (joki, Arkangelin alue)
ç ^  (í!1K) (joki, Kuolan niemimaa)

îX (Jumen’ga) (joki, Arkangelin
alue)6

Taulukko 4. Nimivartaloiden äänteellisiä paralleeleja Karjalassa ja Luoteis-Venäjällä.

6

Samoin kuin appellatiivisessa sanastossa, myös nimistössä voi esiintyä erilaisia johdinaineksen loppuvokaalivariantteja. Suurin osa nimistä, noin 70 %, on -ngi/-nki-loppui"$íD)!K9; (Kuorilaksi, Puanajärvi), järvi Kylmengijärvet (Sellinkylä,
Puadene), saari î2 (Juzmingi) (Pongoma, Vienan Kemi). Noin 20 % aineistosta on -ngA/-nkA-johtimen sisältäviä paikannimiä (vrt. ylänkö Gul’l’unganvuara
(Lubasalmi, Porajärvi), joki Oulankajoki (Oulanka), pelto Ü 2   \B \
noin 10 % nimistä on o-loppuisia (vrt. lahti Ruamingo (Liävyniemi, Vieljärvi),
puro Lozungo-oja @_ B \}B   Kuuksinkolammit (Lohilaksi,
Kiestinki)). Kaksi viimeksi mainittua johtimen varianttia esiintyy pääasiassa tämän
strukturaalisen mallin areaalin reunoilla, kun taas sen ydinalueilla käytetään vain
-ngi/-nki-johdinta.

6 Arkangelin ja Vologdan alueiden paikannimet on otettu Matvejevilta (2007).

-ngV/-johtimet Karjalan nimistössä

91

Mainittakoon myös, että johtimen loppuvokaalin vaihtelevuudella ei nähtävästi
ole etnohistoriallista merkitystä.7 Areaalin eri alueilla ja jopa yhden kyläyhteisön
rajoissa tavataan johtimen eri variantteja sisältäviä nimivartaloita:
Eningolambi (Eningi-) (Salgovuara,
Puadene)
Šapšangajärvi (Sellinkylä, Puadene)
Punangojärvet@B> 
Pieningäjogi  B !
íD)!K9;(Kuorilaksi, Puanajärvi)
Suksingo (järvi, Sellinkylä, Puadene)
Urpangilaksi (lahti, Piäkkö, Jyskyjärvi)
Maininkajärvi (Akkala, Pistojärvi)

Eningijärvi (Sellinkylä, Puadene)
Šapšangojärvi (Lubosalmi, Porajärvi)
Punankilampi (Haikola, Uhtua)
Pieninkiluoma (järvi, Kiimaisjärvi,
Pistojärvi)
íD)!K'!!%)( (Nimijärvi, Vuohtjärvi)
Suksingi (järvi, Sellinkylä, Puadene)
Urpenganiemi (Piäkkö, Jyskyjärvi)
Maininkijärvi (Akkala, Pistojärvi)

Taulukko 5. -ngV-johtimen loppuvokaalin vaihtelevuus Karjalan nimistössä.

Myöskään nimivartaloiden toisen tavun vokaaleissa, jotka edeltävät -nkV/-ngVainesta, ei ole havaittavissa säännönmukaisuutta. Variaatiota on paljon. On hyvin
mahdollista, että eräissä tapauksissa se voi viitata nimivartaloiden eri alkulähteisiin.
Eningi< }B 
Gul’l’ungo- (Lubasalmi, Porajärvi)
Hemmenki- (Luusalmi, Uhtua)
Kuusinki-/Kuusenki<B
Kylmengi- (Sellinkylä, Paadene)
Levenki- (Nurmilakši, Uhtua)
Ó%# !I- (Oulanka)
Pirtanki- (Ahvenlakši, Kiestinki)
Punengo<@B> 
Urpangi<9}B \}
Vuavangi-/Vuavengi- (Pilzjärvi,
Puanajärvi)

Enängi- (Sellinkylä, Puadene)
Kul’l’ango- (Suodele, Puadene)
Hemmunki- (Luusalmi, Uhtua)
Kuuzangi- (Koivuniemi, Tungua)
Kylmingi- (Sellinkylä, Paadene)
Levingi- (Nurmilakši, Uhtua)
Oulunga- (Voijärvi)
Pirtonki- (Ahvenlakši, Kiestinki)
Punanki- (Haikolan Uhtua)
Urpengi<9}B \}
Vuavungi- (Pilzjärvi, Puanajärvi)

Taulukko 6.Vokaalien vaihtelevuus nimivartaloiden toisessa tavussa.

7

-nki ja -ngO-ainekset ovat formaalisti yhdysperäisiä -nkA-johtimen pohjalle muodostettuja johtimia.
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-ngV/-nkV-johtimen alkuperästä

9   }} }^ @ &~C+ B
että mallin juuret voivat juontaa juurensa esihistoriallisesta ajasta. Tästä on hänen
mukaansa todistuksena -nkV/-ngV-johtimen sisältävien maastokohtien merkittävä
koko ja useimpien nimien läpinäkymättömyys. Kiviniemi on myös sitä mieltä, että
osa etymologisesti hämäristä nimistä on voinut syntyä joskus Keski-Suomessa asuneiden saamelaisten keskuudessa. Nimivartaloiden hämäryyden tutkija selittää sekä
vastaavien appellatiivien mahdollisella katoamisella nykyisistä saamelaiskielistä että
saamelaisten nimien mukautumisella uudisasukkaiden kieleen, mikä on muuttanut
huomattavasti saamelaisnimien alkuperäistä äänneasua.
Kiviniemen mukaan itämerensuomalainen -nkV/-ngV-paikannimijohdin on voinut saada alkunsa ainakin osassa nimiä kantasaamelaisesta *¼0ËD/*¼ÄD-deminutiivijohtimesta8 (vrt. saK. %9#D!Ì ’pieni saari’, %D!Ì ’pieni mäki’). Näin ollen kyseessä
olisi itämerensuomalaisten -nen-loppuisten vesistönimien rinnakkaistyyppi, jonka
levikki on samalla tavalla ”sisäsuomalainen” kuin -nen-nimien (-nen : -se -johdinaines
palautuu vksm. ¼ÄD-johdinainekseen). Samaan aikaan Kiviniemi on kuitenkin myös
sitä mieltä, että monet Suomen nimistössä esiintyvistä nimistä ovat voineet syntyä
jossakin historian vaiheessa jo produktiivisen -nkV/-ngV-paikannimijohtimen ansiosta, jota käytettiin alun perin vierasperäisten paikannimien mukautumisessa omaan
" @ &~C+ ,,`),,(B$" }} *++, &`~)&$
Janne Saarikivi olettaa vuorostaan, että ¼ÄD-johdin olisi lainautunut paikannimien
välityksellä kantasaamesta kantasuomeen, jossa sitä olisi myöhemmin ruvettu käyttämään myös appellatiiveissa (kantasuomessahan omaperäinen vanha *¼ÄD-johdin
kehittyi -se-johdinainekseksi) (Saarikivi 2003: 78).
Itämerensuomalaisen -nkV/-ngV-paikannimisuffiksin syntyä kantasaamelaisesta
¼0ËD (*¼ÌD) -johtimesta voivat tukea Vienan Karjalassa tallennetut paikannimet,
joissa molemmat johtimet esiintyvät rinnakkain: vrt. »)!Ì)!N ja Uarinkisuari
(Kostovaara, Oulanka), £DD!Ì (lahti, Lohilahti, Kiestinki) ja Rievinkijoki
(Pistojärvi).9 Historiasta tiedetään, että Vienan pohjoisosissa saamelaiset ovat asu &(++< }&~~C ,9}&~~` &C'9}*++& 
94–98). Onkin aivan ilmeistä, että tämän seudun saamelaisväestöstä osa on vaihtanut kielensä karjalaksi kaksikielisyyden kautta, mikä loi hyvät edellytykset sekä vanhan saamelaisnimistön että sen rakenteellisten aineksien säilymiselle (ks. tarkemmin
Kuzmin 2010).
^ } \    } !Ì-suffiksin sisältävä malli tavataan vielä
nykyisen Karjalan muidenkin maastokohtien nimissä:

8 Substituutiosuhteesta sa.Ä¬$k etuvokaalin edessä on jo entuudestaan tunnettu paljon esimerkkejä (esim. saN. ÌD))%¬kero ’tunturin puuton laki’, saN. ÌDIÌ\¬kiekki ’kalasääski’).
9 Vrt. myös 1600-luvun alun asiakirjassa mainittu Kuolan niemimaan luoteisosassa joki ¯^X<
(£90D!Ì) ja sen variantti ¯^X (Rovdenga) (Haruzin 1890: 434, 441).
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#(!Ì%)«$$Âelme ’ylä’)
?\}
@\}
9W!Ì;')(ven.¸ X=)
@
@
Ù9!Ì!9;½«Â#I \  I
Ù9ND!Ì!%)
järvi ÚD#9!Ì9D)9 (ven. X?<2X)
Ú!Ì;')(D!2 X=), -vuara«ÂWBð
’pyhä’)
Ú9D!Ì!D(, -vuara
asutus Ú9D!Ì (ven. ^XX=)
£9!Ì%)½«Â)9ð ’palo’)
Ø%#!Ì;9I, -järvi
»9(!Ì;')½«Âvuome ’laakso’)
»!Ì) (tai »!Ì)ýÂ»!Ì/
»!Ì;')½«$Âuve ’uoma’)
99!Ì;9K (variaantit 9;9!Ì, !Ì (ven.
Ü 6^ X=)
#1(!Ì!;') (ven. ®? X=«Âñ#ð(|!Ìñ
’ylimmäinen’) (Aikio 2007: 98).
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(Jänkäjärvi, Porajärvi)
(Jänkäjärvi, Porajärvi)
(Laitasalmi, Oulanka)

(Heinäjärvi, Kiestinki)
(Kostovaara, Oulanka)
(Niska, Oulanka)

(Nuozjärvi, Vieljärvi)
> 

@_ B
Vuigajärvi)
(Puadene)
(Valasjoki, Kiestinki)

(Povenets)
(Soukelo, Oulanka)
@}}\}B> 

 \}
 \}
@B9  
(Ilomantsi, Suomen
Karjala)

Taulukko 7.  -aineksiset paikannimet karjalaisessa nimistössä.

Jos lähdetään kahdesta viimeksi esitetystä venäjänkielisestä esimerkistä, voidaan
olettaa, että !Ì-tyyppi voisi edustua myös eräissä Vienanmeren rannikon venäjänkielisissä10 paikannimissä: vrt. saaret ¸ 6X=, ²HXX=, RX= = B
¸ ? =>, ò ? => (Suma), ?X= (Vienanmeren etelärannikko). On hyvin
mahdollista, että tähän paikannimiryhmään on kuulunut myös Vienanmeressä
oleva Bolšoj Soloveckij ostrov. Kyseessä on sen saaren nimi, jolla sijaitsee kuuluisa
Solovetskin luostari. Saaren varhaisempi muoto on ollut vain Solovec (?^X=), ja
vielä aikaisempi muoto olisi voinut olla Solonec, jonka pohjalta voi rekonstruoida
saamenkielisen muodon óÈ%9#D!Ì (vrt. sa. suolo/suolu ’saari’ + !Ì<\ $

10 Vienanmeren rannikon asukkaiden kielessä ja venäjänkielisessä nimistössä on tallennettu melkoinen määrä sekä saamelaisperäisiä paikannimiä (esim. Jolmaniha, 9ÌI(!9#9I, Kotkovostrov, Kovdareka, Kätkäreka jne.) että appellatiivia (vrt.  6 (kotkui) ’kannas’,  R
(pahta) ’kallio, kallioinen
mäki’,  (tundra) ’sammalta kasvava aukea paikka’ jne. (Kuzmin 2007, 2010)), mikä voi todistaa,
että rannikolla on ollut joskus saamelaista asutusta. Se sallii myös olettaa, että osa saamelaisväestöä on
assimiloitunut täällä uudisasukkaisiin.
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myös saK. %9#D!Ì’pieni saari’11). Johtimella !Ì ei saarennimessä È%9#D!Ìkuitenkaan ole deminutiivista merkitystä, vaan kyseessä on itämerensuomalaiselle -nenjohtimelle läheinen paikannimiformantti. Kuolan niemimaalla !Ì-loppuisia paikannimiä tavataan esimerkiksi Alai Mihalkovan maakirjassa 1600-luvun alussa (Vypiska
WN99I!K#;{#I9áÔ): esim. joki £90D!Ì (tekstissä sijamuodossa  X ¯^X<) Petsamon tienoilla ja leiripaikka è X ¸^ =>
w  @ « Â%!Ì12 (Haruzin 1890: 426, 434), sekä paikka ¸  =>
()! ) (1627) (KBC 1950: 150).
Venäjänkielinen alkuperäinen muoto Solonec on voinut muuttua muodoksi
Solovec Vienanmeren rannikon melko lukuisien -vec-loppuisten saarennimien vaikutuksella: vrt. µXñ2^X= (Berjozovets eli Koivusaari) (Kandalahti, Kalgalahti,
B @ B @ B ^X= (Sogovets) (Varzuga), ê?^X= (Jelovets
eli Kuusisaari) (Kouta, Kesäjoki, Kemi, Suiku, Suma, Virma),  ^X= (Sosnovets
}"9B@ BB@ B?^X= (Polovets) (Kesäjoki),
µ°^X=ª @ Bê^X= (Jegovets@ \ $
Huomattakoon, että nykyisessä Suomen nimistössä edellä mainittu Ilomantsipaikannimi on ainoa tietämäni esimerkki, jossa saattaa esiintyä -ntsi-muodossa kantasaamen *¼ÄD-johdinaines. Voidaan olettaa, että aineksen säilymisen edellytyksenä
olisi voinut olla paikannimen pitkäaikainen käyttö karjalankielisessa ympäristössä,
jossa sitä käytettiin juuri !Ì-muotoisena (ks. ylempänä). Toisaalta, Suomen nimistössä on tallennettu !Ì-ainekselle läheinen -nsi-johdinaines: vrt. Kuvansi (kylänkunta), %!!;9I ja Kuvansinkoski (Joroinen), Kuvansi (järvi, Suonenjoki/
Leppävirta), Syvänsi (järvi, Joroinen/Jäppilä). Mainittakoon tässä, että karjalaisessa
nimistössä tallennetuun !Ì (*¼ÌD) -johtimeen on sidottu nähtävästi geneettisesti
läheinen H /2 $Â¼0ËD)-johdinaines, joka esiintyy venäjänkielisissä vesistönnimissä Äänisen tienoiden eteläosassa sekä Karjalan kaakkoisosassa (mukaan lukien
Arkangelin alueen itäosat nykyisen Karjalan rajalla): vrt. ÜXXH (saari, Vodlajärvi),
ÜXH  \  B> B _ B ®?XX2 (joki, Pulozero, Sumozero)13,
¸?H ja ¸?H2X (puro ja järvi, Kalakunda, Puutoinen), ± ?H
(koski, Vodlajärvi),   H  \B \_     B ¯XH
\B> B_ BR H (puro, lahti, Vodlajärvi), òXXH (puro,
>B >\}$ %  }    }} B  
myös olettaa, että !Ì/H -areaalilla on selkeä etnokielellinen tausta. Silloin
Äänisen tienoiden itä- ja kaakkoisosassa esiintynyt substraattikielen muoto erosi
esimerkiksi tämän perusteella Karjalan muissa osissa olleesta substraattimurteesta,
ja murteiden rajana lännessä on ollut joskus Ääninen ja pohjoisessa Uikujärvi (karj.
Vuigajärvi) ja Uikujoki. Täten rajalta pohjoiseen ja itään mentäessä käytettiin vesistönnimissä !Ì-ainesta mutta etelässä ja kaakossa !Å-ainesta (vrt. naapurialueilla
11 On mainittava, että Arkangelin alueen Äänisen piirin venäläisväestön kielessä on tallennettu myös
!Ì-ainesta sisältävä appellatiivi: vrt. X< (N%)D!ÌI     I #@
1999: 538).
12 Vrt. Kuvansi- (Joroinen).
13 Vrt. #1(!Ì (Ilomantsi).
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ÚD#9!Ì9D)9 (X?<2X\}B@_ B>\}¼9)D!Å (ÜXH )
\ B> B_ $@" B }!Å-areaalin venäjänkielisestä nimistöstä puuttuu melko kokonaan  eli !1K-loppuisia paikannimiä. Kysymys vaatii kuitenkin jatkotutkimusta.

5.

-nkV/-ngV-johtimelliset paikannimet asiakirjoissa ja kartoissa

-nkV/-ngV-johtimiset paikannimet ovat olleet käytössä Karjalan nimistössä melko pit}}B}&`++"&(++<\B\} }}"" ""
toistuvasti:
Paikannimi
järviê (nyk. Eningijärvi) (Sellinkylä,
Puadene)
joki ¸ X (Kiestinki)
¸X ^? (nyk. Kujanginiemi)
w_B !
järvi è[2X /è2X (nyk. Ù%%!K)
  B 
Munangolax (nyk. Munankilakši)
(Munankilaksi, Kontokki)
joki ´? (nyk. Oulunga) (Voijärvi)
  v^ (variantti
ò   2X) (nyk. Šapšangajärvi)
(Sellinkylä, Puadene)
lahti ?  v  «Â?  v(nyk.
Puulonkinlaksi) (Puulonki, Kieretti)
järvi ô!K9;D)8Ü v^ (nyk.
Viijankijärviç\}B> 

Vuosi
1728

Lähde
 "}*++ **14

1552/53
1621

(ASM I: 114)
 #Z&*&

1718

(Chernäkova 1998: 59)

1650

 "}*++ ((

1591
1621

(MPIK: 327)
 #Z&*&

1572

(ASM I: 200)

1650
1728

 "}*++ **B
77)

Taulukko 8. Karjalankieliset -ngV-loppuiset paikannimet asiakirjossa.

14

Alempana on esitetty muutama 1600-luvun esimerkki  -loppuisista paikannimistä myös Kuolan niemimaalta ja Äänisjoen vesistöalueelta: vrt.

14 @}"}|$ "}  \ $  @\}\}
kartta vuodelta 1650 ja A. Kleshninin Aunuksen ujestin kartta vuodelta 1728.
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Paikannimi
järvi X2X(Arengo) (Kuolan
niemimaa)
paikka Ü X (Varenga) ç
niemimaa)
paikka è 2  (Lazbinka) (Kuolan
niemimaa)
joki X<X (ÚDÌD!K) (Kuolan niemimaa)
joki çv^ (í'%!K) (Kuolan niemimaa)
joki ±XX (Nemenga) (Arkangelin
Onegajoen vesistö)
joki´<X (ÓÌD!K) (Arkangelin
Onegajoen vesistö)
joki ? (Pulonga) (Kuolan niemimaa)
joki  X (Utenga) (Kuolan niemimaa)
joki Ü X (Vaenga) (Kuolan niemimaa)
vesistö ¸X (Kurenga) (Kuolan
niemimaa)
joki ê  (Ekanga) (Kuolan niemimaa)
järvi  2X (Piringa)
(Kuolan niemimaa)
järvi ¸ ? 2X (Kalonga)
(Kuolan niemimaa)
joki ì (Todonga)
(Kuolan niemimaa)
joki è^ (Luvonga) (Kuolan niemimaa)
järvi çX2X (íD)(9!I9) (Kuolan
niemimaa)

Lähde

Vuosi
1575

(ASM II: 68)

1592

(MPIK: 81)

1580

(ASM II: 145)

1581
1575
1559

(MPIK: 277)
(ASM II: 67)
(ASM I: 156)

1572

(ASM II: 13)

&+C"&&&
&+C"&&&
&+C"&&&
&+C"&&&

(Haruzin 1890: 450)
(Haruzin 1890: 441)
(Haruzin 1890: 443)
(Haruzin 1890: 443)

&+C"&&&
&+C"&&&

(Haruzin 1890: 450)
(Haruzin 1890: 454)

&+C"&&&

(Haruzin 1890: 454)

&+C"&&&

(Haruzin 1890: 455)

&+C"&&&
&+C"&&&

(Haruzin 1890: 460)
(Haruzin 1890: 396)

Taulukko 9. Venäjänkieliset -n(’)ga-loppuiset paikannimet asiakirjoissa.

Suffiksaalisten ja johtimettomien paikannimien rinnakkainen olemassaolo sekä muutama esimerkki nykyisten -nkV/-ngV-loppuisten paikannimien esiintymisestä 1800luvun asiakirjoissa ilman johdinta viittaa siihen, että käsiteltävä suffiksi voi ainakin
eräissä nimissä olla suhteellisen myöhäinen. Tämä puolestaan vahvistaa edellä esitetyn hypoteesin, että olemme tekemisissä nimenomaan paikannimimuodostuksessa
käytetyn johtimen kanssa, joka on voinut olla produktiivinen uusien nimien muodostamisessa hyvin pitkään, paikoin mahdollisesti aivan 1800-luvun loppuun asti:
Ü 3v^&(*C "}*++ **)Vuotangijärvi (Kurenkylä, Puanajärvi), järvi è 2X (1591) (MPIK: 327), è 2X (1678), ®? 2X
(1762) (Chernäkova 2003: 40–41) – joki Luostanki, è
?  &C(#
1876) – Luostankilampi (Haikola, Uhtua), kylä XH 2X (1762), X  2X
(1795) (Chernäkova 2003: 41), XH 2X # @ &~+ ) Piesunki (Mikkola,
Uhtua), ò #&C()íW)!I%) (Niska, Oulanka), ?2X
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(1552/53) (ASM I: 114), ? 2X (1591) (MPIK: 325) – Ulmangijärvi
 B> Bç[<X6&`,#@^&~*~ ''()í%%W!I
&B@  $

6.

-ngV/-nkV- johtimellisten nimivartaloiden analyysi

-nkV/-ngV -johtimen sisältävien nimivartaloiden alustava analyysi on osoittanut,
että niiden alkuperä Karjalan nimistössä voi olla hyvin monenlainen. Kaikki tähän
ryhmään kuuluvat paikannimet voidaan jakaa alustavasti neljään pääryhmään.15
^}  \  "}  }B \    " 
hankalasti selitettävissä. Toisin sanoen, ainakaan tutkimuksen tässä vaiheessa ei ole
mahdollista tehdä johtopäätöksiä kielestä, jossa nimet alunperin ovat syntyneet, vrt.
ÙDWÌD!K (järvet, Pizmalaksi, Jyskyjärvi), Ù%WÌ!I%), -vuara (Niska, Oulanka),
Puulonkijärviet (Puulonki, Kieretti), Ovankijogi (Tungua), ç ^  &B
\Bç X & IB'} $}}  
ratkaista, missä tapauksissa substraattinimissä esiintyvä -ngV-aines todella on formantti ja missä tapauksissä se kuuluu nimikantaan. Se edellyttää laajaa nimikantojen
vertailua ja eri suffiksivarianttien etsimistä laajalta alueelta, mitä minun käytettävissäni olevalla aineistolla on mahdotonta tehdä.
Toiseen ryhmään kuuluvat paikannimet, jotka voidaan pitää korkealla todennäköisyydellä saamelaisina.16 Niiden joukossa ovat mm. seuraavat paikannimet: í9#(!I;'), í9#(!I%) (Haikola, Uhtua) Jolmanginsuari (Jolmani,
>  « $ Ì9#*(, saK. Ì%C#( II Enängijogi  B !B
Eningijärvi (Sellinkylä, Puadene) ja Eningolambi B 9   « $
eatna, saK. ædne ’suuri’ (Mullonen 2002: 273), Kiestinkijoki ja Kiestinkilammit
@  « @$ kiesta ’koste, akanvirta (kosken alla)’, joka on johdos verbistä
saN. giessat I}}}B  }  \ I  }}  *++,  &`&B \} Kuolingi
(Sellinkylä, Puadene), KuollungijärviB \}«$guolli, saK. I%9##D
II Ù%%!K;9K ja Ù%%!K;')   B ! « $ luossa II
Šapšangajärvi (Sellinkylä, Puadene) ja Šapšangojärviw!B9\}«@$
šapsIIBUarinkisuari@B«@$|))ø ’jk har I  }}  *++,  &`+B Kuusenkijärvi (ven. ¸^HX  B
Oulanka), joki ¸^HX  @ « $ K%Å\ ’taimen’ tai kuovsi ’yksivuotias
\I*+++ *Cç ¬\$&&B@  «@$
Ì%]WW]Ê ’lahdenpää’.
Kolmanteen ryhmään voidaan lukea kuuluviksi ne paikannimet, joiden nimivartaloihin -nkV/-ngV-johdin on voinut liittyä jo ennen nimenmuodostusta. Toisin
sanoen paikannimissä esiintyy jokin karjalan kielessä tavattavista -nkV/-ngV-loppui&` > " "}}" "$ }} *++,\^$@  &~C+$
16 Saamelaisasutuksesta Karjalassa, sekä saamelaisen ja itämerensuomalaisen kerrostuman erottamista koskevasta ongelmasta ks. tarkemmin Kuzmin 2010: 225–231, Kuzmin 2007: 21–29.
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sista appellatiiveista: HemmunkijokiwB=$hemmunganeI \I
Juomingilammit ja Juominginoja%""\}$juominga ’juolukka’, Maininkajärvi
ja Maininkijoki  $ mainink/a, -i, -o ’pitkä loiva aalto’. Samalla eräiden
yllä mainittujen paikannimien epäselvän syntymotivaation takia ei ole täysin selvää,
koostuvatko paikannimet valmiista appellatiivista vai ovatko ne vain homonyymisiä
appellatiivien kanssa.
Viimeinen ryhmä edustaa paikannimiä, joissa voidaan suhteellisen suurella
todennäköisyydellä havaita itämerensuomalaisia nimivartaloita. Mutta samoin kuin
edellisessäkin ryhmässä, myös tässä tapauksessa eräille niistä ei löydy täysin tyydyttävää selitystä sen suhteen, mikä on voinut olla paikannimen syntyedellytys. Tämä
ryhmä on melko laaja ja muodostaa kolmanneksen -nkV/-ngV-johtimellisista paikan}$^  }  
Gul’l’unganvuara (Lubasalmi, Porajärvi), vrt. gul’l’u, kul’l’u ’notkelma’, koski
Juumingivirda@B> B$juuma ’syyvennys joessa’, järvi Kalmungi
(Sellinkylä, Puadene), vrt. kalma ’hauta’, Kudringilambi %""\}B $ ½ kutru
’syvennys vesistössä’ (Kiviniemi 1990: 78), Kuuksinkolammit (Lohilaksi, Kiestinki),
vrt. kuukso ’kuukkeli’, Kuuzingijärvi @\}B \}B $ kuuzi ’kuusi’,
Kylmengijärvet (Sellinkylä, Puadene), vrt. kylmä, järvi Lemengi> B$
lemi ’lieju’, Lepongilammit (Puanajärvi), vrt. lepo, Limingansuo (Lezola, Voijärvi),
vrt. limaII }} *++, (+BLozungo-oja@_ B \}B
vrt. lozo ’vetinen alava paikka’, joki Oulunga (Voijärvi), vrt. oulu ’kevättulva’,
Punangojärvet@B> B$puna ’vesipyörre’, järvi Suarvanki (Uhtua),
vrt. suarva ’saukko’, Suksingojärvi (Semšijärvi, Mändyselgä), vrt. suksi ’suksi’,
»Å(!K%9=B$%Å( ’höyry, sumu’, »Å!K%) (Piebjärvi, Voijärvi),
vrt. %Å ’huurre’, Ì!I;') (Kiimaisjärvi, Pistojärvi), vrt. ÌÌ ’vitsa’, ÌII]
’pensaikko’, Viijankijärvi (Kivijärvi, Vuokkiniemi), vrt. viita (gen. viijan) ’tiheä kuusikko’, järvi Ypänki (Tollonjoki, Vuokkiniemi), vrt. yppä (gen. ypän), ypäkkä ’ylännepaikka’, pelto Ü 2  \$varza ’varsa’.
Käsiteltävien paikannimien itämerensuomalaisen taustan todennäköisyys on
eräissä tapauksissa hiukan korkeampi, sillä -nkV/-ngV-loppuisten nimien läheisyy }\ }$^  
kylän tienoilla Levenki-järven luona on suurempi Leviejärvi ja lähellä Pizmalahtea
Lepungijärveen virtaa Lepänoja-niminen puro. Myös objektiiviset maantieteelliset
olosuhteet voivat auttaa tutkijaa nimen tulkinnassa. Näin esimerkiksi Tunkuan pitäjässä on tallennettu Kuuzengijogi-nimisen joen nimitys, joka nimioppaiden mukaan
virtaa sakeassa kuusikossa. Tämän tiedon valossa ei olekaan uskallettua yhdistää nimi
kuusi-appellatiiviin.
Kaikki yllä mainitut paikannimet todistavat mielestäni siitä, että näissä tapauksissa ollaan tekemisissä suffiksaation kanssa. Tähän seikkaan viittaa hyvin vahvasti
sekin, että on olemassa suuri joukko paikannimiä, joissa edellä esitetyt nimivartalot
esiintyvät ilman -nkV/-ngV-johdinta, joko sellaisenaan tai muiden paikannimisuffiksien kanssa, vrt. Gul’l’umägi (Kuudamolaksi, Porajärvi), Kul’l’unranda (Kirvesvuara,
Puadene), Kalmajärvi (Kurenkylä, Puanajärvi), Kuuksolambi (Kokora, Puanajärvi),
Kuuzijärvi (Pölkkylä, Puadene), Kylmäjärvi (Akonlaksi, Kontokki), Lemijogi
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(Juustjärvi, Porajärvi), Losolampi (Tuhkala, Pistojärvi), Oululaksi (Korbiniemi,
\}BPunalampi (Haikola, Uhtua), Suksiselgä (Prokkola, Puadene), Suarvajärvi
(Jyskyjärvi), Usmajoki (Haikola, Uhtua), Uzmakoski (Uzmana), Varsansuo
(Hämehenkylä, Pistojärvi), ÌÌ#(* (Lindujärvi), Viidajärvi w_B !B
Viijanjogi (Semsjärvi, Mändyselgä), Ypäyzojat (Suopassalmi, Jyskyjärvi).
-nkV/-ngV-loppuiset etymologisesti hämärät nimivartalot elävät myös Karjalan
nimistössä rinnakkain sekä johtimettomien että muiden suffiksien avulla muodostuneiden nimivarianttien kanssa, vrt. järvi íW)!I – Sipretinjärvi &B
Oulanka), Kuatrankioja – Kuatrakkivuara (Haikola, Uhtua), Kurtankioja (Jyskyjärvi)
– Kurtansuo 9\}B > B Kurtinvuara (Kivijärvi, Vuokkiniemi),
Möllängilambi & B %""\} ) \} Mölläkkä (Kostamus, Kontokki),
joenhaara Orengivengi (Suopassalmi, Jyskyjärvi) – Orensuo (Vengivuara, Puadene),
Orjangilambi (Suopassalmi, Jyskyjärvi) – Orjasvuara (Haikola, Uhtua), Ó);!#(*
(Strahvila, Puanajärvi), luoto  (Pon’goma) – lahti Punduni (Jolmani,
> B Puntamojärvet (Sohjanansuu, Oulanka), Puulonkinlakši (Puulonki,
Kieretti) – saari ?X= (*Ú%%#9!Ì) (Vienanmeren etelärannikko), koski Rievinki
(Pistojärvi) – lahti £DD!Ì (Lohilahti, Kiestinki), järvi Suulanki (Mikkola, Uhtua)
– Suuluasuari (SuuluasuariB !B \} Tipingä @_ B \} ) tus ì=> (Tipinitsi, Äänisniemi), Ulmangijärvi  B >  )
Ulmajoki (Vuarakylä, Kiestinki), Uarinkisuari – »)!Ì)!N (Kostovuara, Oulanka),
järvi Vojangi (Suopassalmi, Jyskyjärvi) – koski 9;ÌÌ%>\B>\}B\}
Vuotangi% B \})Vuotanjärvi (Himola, Porajärvi).
Siten on mahdollista olettaa, että formantti on rajoittunut ainakin alkuvaiheessa
lainanimien morfologiseen adaptaatioon. Myöhemmin se on kehittynyt karjalaisessa
nimistössä vesistönnimimalliksi, eli pääte osoittaa ensinnäkin, että kyseessä on paikannimi ja sen tarkoite kuuluu vesistöihin. Täten osa -ngV-päätteisistä nimistä on
Karjalassa mitä ilmeisimmin suhteellisen nuoria.
Mainittakoon samalla, että kaksiosaisten nimien rinnalla Karjalan nimistössä
käytetään sellaisiakin paikannimiä, joiden perusosa on korvattu käsiteltävällä johdoksella, vrt. íDW!K = íDWW;') (Kurenkylä, Puanajärvi), Dualingo (pelto) =
Dualinoja (Suigujärvi), Suulanki = Suuluajärvi (Mikkola, Uhtua), Vojangi = Voijärvi
(Suopassalmi, Jyskyjärvi), Kolhanki = Kolhanjoki (Latvajärvi, Vuokkiniemi).
Kiinnostavaa on sekin, että monet käsiteltävää tyyppiä edustavat paikannimet
sijaitsevat lähellä toisiaan, mikä viittaa nähtävästi siihen, että nimet on muodostettu
analogisesti. Näin ollen voidaan olettaa, että noiden paikannimiryhmien synty on ollut
sidoksissa joskus -ngV/-nkV-produktiiviseen paikannimijohtimeen (vrt. Kiviniemi
1980: 336), jota voitiin käyttää alun perin vierasperäisten paikannimien mukauttamisessa omaan nimistösysteemiin. Vrt. í9#(!I;'), Kuatrankioja, Ù%9N!I;9I,
Punankijärvi|B=\ Orengivengi, Orjangilambi, 9;!K;')
(Suopassalmi, Jyskyjärvi).
^ }           }}
eräitä muitakin -nkV/-ngV<\   } \$ ^$  sivat voineet siirtää joitakin tämäntyyppisiä nimiä Karjalaan kotiseuduiltaan jo valmiina malliniminä. Siirrynnäisnimenä voisi pitää esim. Itä-Vienassa Lezolan tienoilla
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tallennettua Limingansuo-nimeä. Siirrynnäisalkuperää tukee mielestäni se, että juuri
Suomessa on melkoinen määrä (50) Liminka-/Limingan-alkuisia paikannimiä (NA).
Vastaava tapaus on nähtävästi myös Keski-Karjalan länsiosassa Luzman kylän lähellä
sijaitseva Kujanginiemi, koska viereisellä Suomen alueella lähellä Nurmeksen kaupunkia on olemassa kaksi samannimistä järveä. Sitä paitsi samankaltaisia nimiä on
tiedossa myös muualla nyky-Suomessa. Karjalassa kumpikin yllä mainittu paikannimi esiintyy vain kerran.
Anningisoja Tihverillä (Kotkadjärvi), »)W !K#I-lahden nimi lähellä Piäkön }  \} \ Tipingä<\}   @_  "}}  \}
saattavat olla myös henkilönnimikantaisia, vrt. Nenoksassa vuonna 1581 mainittu
9   \ = í¢ ëÎ¥¢ËÙ¢ ¦Ô ìÎÏ  ??  &` \ "}
Tipinici (ì=>) Äänisniemellä. Viimeiksi mainittu on muodostettu venäläisen
=>-johtimen avulla, jota on käytetty aikoinaan nimenomaan itämerensuomalaisten
-la-loppuisten esikristillisten henkilönimien mukauttamisessa slaavilaiseen nimistö"  *++* C"C($B } sessa on pohdittu eräiden -nkV/-ngV-aineksen sisältävien paikannimien mahdollista
henkilönnimikantaista alkuperää: vrt. esim. Aninkainen, Hyvinkää (Kiviniemi 1980:
334) ja Anunki, Himanka }} *++, &`$
Toista alkuperää voivat olla käsiteltävän mallin yhteyteen kuuluvat nimet lyydin puhuma-alueella. Yksi niistä (Uslonkujogi17) on tallennettu karjalaisten asumaalueen eteläosassa eli -nkV/-ngV-pääareaalin ulkopuolella. Niinpä vaikuttaa ilmeiseltä, että äänteellisestä samankaltaisuudesta huolimatta nimellä ei ole mitään
yhteistä -nkV/-ngV-suffiksin sisältävien nimien kanssa. Ilmeisesti joen nimessä piileskeleekin venäjänkielinen  ?  -nimi, joka palautuu * ? -muotoon
(’Lonkajoensuu’). Keskilyydiläisen Viningä-puron nimessä (Peldoine, Pyhäjärvi) on
Irma Mullosen mielestä voinut tapahtua -nda/-ndä / -nkV/-ngV-johtimien vaihto18
(suullinen tiedonanto). Toisaalta kylän tienoilla on tallennettu myös toinen -ngV-loppuinen paikannimi: vrt. Ulango-oja. Samalla Munjärven kunnassa tiedetään nurmi
Puilingo (Šuskenkylä). Täten yllä mainitut paikannimet todistavat mielestäni, että
-ngV-päätteiset nimet ovat tuttuja myös lyydiläisnimistölle.
Osa nimistä on voinut mielestäni päästä karjalaiseen nimistöön venäläisen
-päätteisen nimistömallin kautta. Tämä vakiintui pääasiassa Vienan pohjoisosassa olevien virallisten kylien nimityksissä. Tästä syystä voidaan karjalaisten
keskuudessa tavata sekä omaperäisiä että venäläisiltä lainattuja nimimuotoja: vrt.
Jolmanki«ù?  ) = Jolmoni%B> BKormanka«¸  ,
¸  ) = Kormani (var. Kormohonkylä) (Kormani, Oulanka), Sohjanka
« :v ) = Sohjanansuu (Sohjanansuu, Oulanka), í%%W!I « ç ) =
Kotijoki&B@  $
17 Tätä esimerkkiä ei ole leviämiskartalla.
18 Irma Mullosen ajatus lienee jossakin määrin paikkansapitävä, kun on olemassa tapauksia, joissa
tiedetään -ngV/-ndV-suffiksien vaihtelua: esim. Korungikangaz (Ignoilu, Suojärvi) = Korundikangaz
(Veskelys, Siämäjärvi), vrt. myös Suomessa Rasvangi = Rasvanto (Pirinen 1988: 300).
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 / -johdin venäjänkielisessä nimistössä

Karjalan nykyisessä venäjänkielisessä nimistössä esiintyy 16 käsiteltävään tyyppiin
kuuluvaa paikannimeä (NTA IJALI), joista suurin osa on tallennettu Vienanmeren
rannikolla tai sen välittömässä läheisyydessä olevilla manneralueilla.
Venäjänkielisessä nimistössä samoin kuin karjalaisilla alueilla  _ _ johtimen alkuperä voi olla monenlainen. Tieteellisessä kirjallisuudessa on jo pitkään
käyty polemiikkia  _ -johtimen alkuperästä Pohjois-Venäjän nimistössä.
^} } ""     \$ |$ > &C&*$
Sittemmin A. J. Sjögren (1832) ja häneen littyen M. A. Castrén (1844) esittivät,
että kyseessä on suomalais-ugrilaisista kielistä peräisin oleva suffiksi, joka syntynyt venäjän kielessä (*joki ¬ ga -päätteisten nimien pohjalta. Hieman myöhemZ$^ &CCB&C('" }}""}\
alueelta. Hän vertasi niitä hantin sanaan ;ú"I ’vesi’ ja piti !1K-tyyppiin kuuluvia
nimiä osoituksena obinugrilaisten kansojen varhaisemmasta, laajasta levinnäisyy }9\<^$^  "" }}}"
Suomen -nkV-päätteisiin nimiin, joiden hän oletti olevan yhteistä alkuperää näiden
kanssa. Kalima (1935: 133) puolestaan oletti, että -nga-aines oli venäjässä elävä
(”usein käytetty”) nimenmuodostussuffiksi ja huomautti samalla, että tyyppiin kuuluvia nimiä on saatu venäjään sekä saamesta ja itämerensuomalaisista kielistä että
muista lähteistä.
A. I. Popov (1965) oli sitä mieltä, että ainakin joissain tapauksissa formantti
olisi syntynyt suomalais-ugrilaisen genetiivin tunnuksen n:n esiintyessä jokea merkitsevän sanan edellä. Saman vertauksen esitti sittemmin myös Helimski (2006). B. A.
Serebrennikov (1966) puolestaan huomautti tätä vastaan olevan epätodennäköistä,
että näin suuri määrä joennimiä sisältäisi genetiivissä olevan määritteen (vrt. myös
 \  *++(  &*)&'$ ?    !   ^   $  
mukaan ainakin yksittäistapauksissa Popovin esittämä ajatus lienee paikkansapitävä,
mikä sekin viittaa siihen, että -nga-päätteisiä nimiä ei tule tarkastella yhtenäisenä etymologisena ryhmänä (Saarikivi 2003: 76).
A. K. Matvejev (1970: 264) on huomauttanut tyyppiin kuuluvien nimien laajan levikin viittaavan siihen, että -nga-aines on peräisin nykyisiä suomalais-ugrilaisia kansoja varhaisemmalta suomalais-ugrilaiselta väestöltä, joka olisi assimiloitunut osin nykyisiin suomalais-ugrilaisiin kansoihin, osin venäläisiin. A. K. Matvejev
(2001) on esittänyt, että kyseessä olisi vanha suomalais-ugrilainen jokea merkitsevä
maastoappellatiivi, ja on verrannut formanttia marin D"D) ’joki’-sanaan, jossa sananloppuinen -r selittyy johtimeksi.
J. Saarikiven mukaan Matvejevin ajatus vanhasta suomalais-ugrilaisesta vesistötermistä, joka olisi säilynyt !ûK-päätteisissä nimissä, tuntuu periaatteessa uskottavalta. Siihen viittaavat tyypin kytkeytyminen tiiviisti vesistöihin, sen laaja levikki
ja paralleeleiksi sopivien appellatiivien puuttuminen nykykielistä. Tulee kuitenkin
pitää mielessä, että kyse on lähinnä tyypin alkusynnystä: myöhemmin -nga-nimiä on
kyllä syntynyt muistakin lähteistä. Saarikivi arvelee samalla, että Matvejevin oletta-
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mus -nga-nimien korkeasta iästä ei kaikilta osin pidä paikkaansa. Hänen mukaansa
!1K-päätteisestä mallista on tullut vierasperäisten vesistönnimien morfologisen
adaptaation malli, jolla ei ole enää kovinkaan paljon tekemistä nimien äännerakenteen
substituoinnin kanssa. Siten suuri osa Pohjois-Venäjän !1K-päätteisistä nimistä
onkin selvästi syntynyt melko myöhään (Saarikivi 2003: 77).
Saarikivi huomauttaa myös, että pelkän formantin sisältävien nimien puute viittaa
siihen, että !1K-aineksen taustalla on joko substraattikielinen johdinaines tai joissakin tapauksissa sijapäätteen tai johdinaineksen ja maastoappellatiivin yhdistelmä. Jos
Popovin ajatus genetiivin tunnuksen ja jokea merkitsevän maastoappellatiivin yhtymästä hylätään !1K-nimien alkuperän selityksenä pääosassa tapauksista, kyseeseen tulisi suomalais-ugrilaisella taholla lähinnä vanha *¼ÄD-johdinaines, johon jo
Kiviniemi (1980) on suomen -nkV-nimien yhteydessä viitannut (Saarikivi 2003: 77).
Täten on mahdollista todeta, että puolentoista vuosisadan kuluessa on muodostunut käsiteltävän suffiksin kolme päätulkintaa, joita voidaan nimittää terminologiseksi
(eli perusosaiseksi), suffiksaaliseksi ja genetiiviseksi (Matvejev 2007: 12).
Karjalan venäjänkielisillä alueilla samoin kuin itämerensuomalaisessa nimistössä suffiksia voitaisiin ensin käyttää mallina, jonka avulla venäjänkielinen väestö
  }}$^ kannimi: ¸^HX -joki Koudan seudulla, Ü 2  -pelto \\² ?X   \} @\}  "} "}} > $ ^} }
tapauksessa nimivartalo palautuu nähtävästi saamenkieliseen appellatiiviin saN.
K%Å\I I$\"}}\ Ü 2  -pelto on melko suurikokoisen
¸<X-nimisen kiven vieressä. Kiven nimi on ilmeinen käännöslaina karjalaisesta
nimestä (vrt. ka. varza, ven. <X ’varsa’). Viimeinen tapaus ² ?X on verrattavissa karjalaiseen paikannimen muotoon Muaseläisjärvi, joka esiintyy ilman
-nkV/-ngV-johdinta. Sitä paitsi ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että venäjänkielisissä paikannimissä käsiteltävä suffiksi voi olla substraattinimen osa, jolla oli nimen
alkuperäiskielessä vielä jokin funktio.
^ }  "}}  }}} >  @\ joisosassa sijainnut kylänimikin: esim. Jolmoni – ù?  %B> B
Kormani (var. Kormohonkylä) – ¸  ()¦ ¸  ) (Kormani, Oulanka),
Sohjanansuu – :v (Sohjanansuu, Oulanka), Tuavo –ì ^  (var. ì ^X )
(Tuavo, Oulanka). Toisaalta herääkin kysymys, olisiko mahdollista, että venäjänkielisten nimien muodot olivat lainattuja karjalaista edeltävästä lähteestä, esimerkiski
 ½
Kesäjoen kylänosan nimitys Kesten’ga on nähtävästi karjalaisten uudisasukkaiden Vienanmeren rannalle jo valmiina mallina Kiestingin volostista siirtämä. Tämän
puolesta puhuu mielestäni sekin, että sen asukkaiden joukossa tavataan sukunimiä
î ^ ja è , jotka ovat asuneet myös Kiestingin volostin Kiisjoella: vrt.
Jukaraiset¬î ^ ja Loškaiset¬è . Toisaalta, Kesten’ga-nimen olivat voineet antaa kylän venäjänkieliset kanta-asukkaat juuri Kiestingin volostista muuttaneiden asukkaiden entisen elinpaikan nimen mukaan.
Pon’gaman kylästä tallennettu saaren nimi î2 (Juzmingi) on selvä venäläisiä edeltävän väestön jälki Vienanmeren rannikolla. Muodoltaan nimi on nähtävästi
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karjalainen, mistä kertoo juuri karjalaisnimistölle tyypillinen -ngi-johtimen muoto.
Sisällöltään saaren nimi jää kuitenkin hämäräksi.
ÜXRX (Verhenga) -nurmen nimen (Jondoguba, Sumozero) liittyminen tähän
nimityyppiin on epävarmaa, koska kyseessä on nähtävästi muoto *ÜXRù (YläJonga), joka kielii nurmen sijainnista Jonga-nimisen joen yläjuoksulla. Tässä tapauksessa Verhenga-nimellä ei ole mitään yhteyttä !1K-loppuisiin paikannimiin.
Venäläisessä nimistössä on olemassa vielä muutama -nkV/-ngV-loppuinen nimi,
joiden alkuperästä on tällä hetkellä vaikea sanoa mitään varmaa. Niiden joukossa
on esimerkiksi joki ² ?X \B 2X (Kuivaniemi, Sorokka),
luoto  (Pon’goma), saari ¯  (Jukova, Sumposad), joki ¯v2 
(Danilovo, Vuigajärvi), saari ç ^  (var.  ^   \B  ç X
(Äänisniemimaa). Toisaalta ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että osa yllä mainituista
nimistä ei edusta käsiteltävää mallia, vaan ne on muodostettu venäläisen deminutiivisen -johtimen avulla, jolla tietenkään ei ole mitään tekemistä -ngV/-nkV-tyypin
kanssa.

8.

-ngV/nkV/ / -tyypin leviämisareaalista Karjalassa

-ngV/-nkV-tyypin leviämiskartta osoittaa19 (kartta 2), että Karjalassa tyyppi on suosittu pääasiassa varsinaiskarjalaisten murteiden leviämisalueella, mikä vuorostaan voi
olla todisteena siitä, että nimeämismalli on voinut syntyä juuri varsinaiskarjalaisten
keskuudessa. Samalla avoimeksi jää kuitenkin kysymys johdinaineksen synnystä
@\$^  }B} }} \ } taan (Laatokan Karjalasta) tuoma 1400-/1500-luvun vaihteessa vai onko se syntynyt
"" }@\½@}}}B }\ "}  
 }$^   \<@\}  }}
vain seisemän -ngV-formantin sisältävää karjalankielistä paikannimeä, vrt. Bulunki
(särkkä) (Liusvaara, Ilomantsi), Ellinginlahti ja Ellingilambi (Vaaksaus, Suojärvi),
Kuljungi (mäki) (Ilomantsi), Vieksingijärvi (Vieksinki, Korpiselkä), Korungi (kangas),
Korunginpuro (Ignoilu, Suojärvi). Tämä tosiasia viittaa mahdollisesti siihen, että mallin suosio liittyy nähtävästi jo Käkisalmen läänistä poismuuton jälkeiseen aikakauteen. Toisaalta -ngV/-nkV-loppuisia paikannimiä on tallennettu niiden varsinaiskarjalaisten asuma-alueella, jotka ovat muuttuneet Leningradin alueen itäosaan Tihvinän
seudulle 1600-luvun puolivälissä: vrt. Kivenkisuo«kivi + -nki, Närienkinurmi«näre
+ -nki. Mainittakoon tässä yhteydessä myös Sääminki-paikannimi, joka on mainittu
ensimmäisen kerran vuonna 1364 karjalaisen Savolaksi-kihlakunnan alueella muodossa Semingasalaw &~(+ &~&$}}    den 1323 rauhansopimuksen mukaan, mikä vuorostaan todistaa käsiteltävän johdinaineksen mahdollisen olemassaolon jo karjalaisten sydänalueella ja sen käytön uusien
paikannimien muodostuksessa uusilla asuma-alueilla.
19 Leviämiskartalle ei ole merkitty Alango-/Alanko-, Karango-/Karanko- ja Ylängö-/Ylänkö-alkuisia
paikannimiä.
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Kartta 2. -ngV/-nkV-tyypin levikkikartta.
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Karjalan venäjänkielisessä nimistössä  _ -johtimellisia paikannimiä tavataan
pääasiassa nykyisen Karjalan itäosassa eli Vienanmeren rannikon ja sen rajaseudun
nimistössä. Sen ulkopuolella ainoa esiintymä on olemassa vain Äänisniemellä niemi
ç X (í(D!1K$^ }\B }} }}}""kannimet puuttuvat kuitenkin Karjalan kaakkoisosista (ks. ylempänä). Täten venäjänkielisten nimien leviämisen perusteella on mahdollista todeta, että ne kaikki mahtuvat
&`++"&++<\ < \\ }  $
Toisaalta kysymys karjalankielisten ja venäjänkielisten nimien yhteisistä juurista jää toistaiseksi ratkaisemattomaksi.  -tyyppi on nimittäin laajasti edustettu
Luoteis-Venäjän nimistössä. Tämän areaalin pääleviämisalue sijaitsee Suhonan sekä
> <\'}\ }} \ *++( '*B*~$^ dollisuutta, että Karjalan itäosan (mm. Vienanmeren kaakkoisrannikon) paikannimet
ovat yhteisen Luoteis-Venäjällä olevan areaalin jatkoa. Toisin sanoen niiden leviäminen voi olla sidoksissa asutusvirtaan, joka on ulottunut idästä20 Vologdan alueella
sijaitsevilta Valkeajärven tienoilta Vienanmeren vesistöalueelle (kartta 3).

9.

Lopuksi

Lopuksi mainittakoon vielä kerran, että -ngV/-nkV-mallilla Karjalassa on melko tarkka
areaali, joka on käytännöllisesti katsoen identtinen varsinaiskarjalan murteiden leviämisalueen kanssa. Tämä tosiasia vuorostaan voi todistaa siitä, että Karjalassa malli
on voinut syntyä varsinaiskarjalaisten keskuudessa. Mainittakoon edelleen, että tyy}}  ""> @\ $^ }}\ } }
johdinaineksen käyttö nimistössä vähenee. Pääareaalin ulkopuolelta löytyy vain kahdeksan tätä mallia edustavaa paikannimeä: viisi niistä on tallennettu livviläisten ja
neljä lyydiläisten nimistössä. On mahdollista, että ne viittaavat varsinaiskarjalaisiin
vaikutteisiin, jotka ovat ulottuneet jossakin vaiheessa etelämpänä asuvien karjalaisten (itämerensuomalaisten) asuma-alueisiin. Toisaalta, käsiteltävän johtimen alkuperä
ainakin lyydin nimistössä voi olla jossain määrin toisenlainen.
 _ nimeämismalli ei ole levinnyt laajalle Karjalan venäjänkielisessä
nimistössä. Jääkin avoimeksi kysymys karjalaisen ja venäläisen johdinaineksen
mahdollisesta yhteisestä alkuperästä. Samaan aikaan paikannimien !K_ _ leviämisareaali osoittaa, että nykyisen Karjalan nimistössä on selvä areaalinen oppositio Karjalan kaakkoisosan (josta malli puuttuu) ja sen naapurialueiden välillä. Näin
ollen areaalilla on selkeä etnokielellinen tausta, joka mielestäni antaa mahdollisuuden
liittää kuitenkin molemmat tyypit yhteen.
-ngV/-nkV-suffiksisten nimien muodostaminen on saattanut olla Karjalassa
   \ $ }}  &`++"&++< \B \
käsiteltävä tyyppi esiintyy toistuvasti. Kuten yllä on mainittu, nykyisessä Karjalan
20 L. Hakulinen toteaa, että käsiteltävän johtimen vastineita tavataan suomalais-ugrilaisten kielten permiläisen haaran deminutiivisten sananmuodostussuffiksien joukossa (Hakulinen 1968, 113, 174). Tämä
tosiasia voikin viitata itämerensuomalaisen -ngV/-nkV-aineksen ja venäläisen  -formantin yhteiseen
alkuperään.

Kartta 3.  -tyypin levikki Luoteis-Venäjällä.
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nimistössä malli on suosiossa pääasiassa varsinaiskarjalaisten murteiden alueella,
jossa voidaan laskea olevan 115 -ngV/nkV-loppuista paikannimeä tai nimiryvästä.
Mainittakoon samalla, että kaksiosaisten nimien rinnalla usein Karjalan nimistössä
käytetään sellaisia paikannimiä, joiden perusosa on korvattu käsiteltävällä johdoksella
ja että monet tätä tyyppiä edustavat paikannimet sijaitsevat lähellä toisiaan, mikä viittaa nähtävästi siihen, että osa niistä on muodostettu analogisesti. Näin olleen voidaan
olettaa, että käsiteltävän paikannimiryhmän synty on ollut sidoksissa tiettynä menneisyyden aikakautena produktiiviseen -ngV/-nkV-paikannimijohtimeen, jota käytettiin
alun perin vierasperäisten paikannimien mukauttamisessa omaan nimistösysteemiin.
Itse itämerensuomalainen -nkV/-ngV-paikannimijohdin on voinut saada alkunsa ainakin osassa nimiä kantasaamelaisesta *¼ÄD-deminutiivijohtimesta, joka on säilynyt
nähtävästi muutamassa Karjalan paikannimessä (esim. £DD!Ì#I,»)!Ì)!Nja
Rievinkijoki, Uarinkisuari).
Yllä on jo mainittu, että -nkV/-ngV-aineksen sisältävien paikannimien alkulähteet voivat olla hyvin erilaiset. Osalla nimivartaloista on melko vakuuttavia saamelaisia tai itämerensuomalaisia tulkintoja, mutta suurin osa nimiä on tähän asti läpinäkymättömiä. Useissa tapauksissa on myös vaikeuksia määrittää, sisältääkö paikannimi
-nkV/-ngV-loppuisen appellatiivin vai onko nimi muodostettu jo -nkV/-ngV-paikannimimallin mukaan.
Tarkasta areaalista huolimatta jää kuitenkin avoimeksi kysymys mallin synnystä
@\ }$ ^     }}B   \  } 
tuoma vai onko se syntynyt ja tullut suosituksi jo nykyisen Karjalan alueella.

Lyhenteet
ka.
sa.
saK.
saN.

= karjalan kieli
= saamelaiskielet
= koltansaame
= pohjoissaame

su.
= suomen kieli
ven. = venäjän kieli
vksm. = varhaiskantasuomi
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