
SYVAIN- JA SYVAINMUA-MALUT  
KARJALAN PAIKANNIMISTOSSA

DENIS KU ZM IN

Karjalan nimistossa itsenaisen semanttisen ryhman muodostavat 
suhteellista sijaintia ilmaisevat maariteosat, joiden osuus on noin 
4% Karjalasta tallennetusta nimiaineistosta. Mainittakoon, ettii 
vepsalaisessa nimistossa vastaava osuus on noin 1,5% (Mullo- 
nen 1994: 37) ja  Suomen nimistossa enintaiin 5% (Kiviniemi 
1990: 156). Ryhma ei ole suuri, mutta siihen kuuluvia maarit- 
teita on kaikkien karjalaisten asuma-alueiden kylien paikanni- 
mistossa.

Yleisimpia sijaintia ilmaisevia maariteosia lahisukukielten 
nimistossa ovat seuraavat (ks. taulukko 1).

Taulukko 1. Yleisimpia sijaintia ilmaisevia maariteosia lahi
sukukielten nimistossa.

Vienan
Karjala

Suomi Vepsa Aunuksen
alanko1

Ala-, Ali- Ala-,
Ali-

Coga-, Cuga- 
‘nurkka’

Kohtu- ‘vasta- 
paata’

Yla- Yla- Ala- Pera-
Pera- Vali- Yla- Ala-
Taka- Pera- Kesk- Yla-
Kohta- Taka- Koht- Occu- ‘otsa, 

edessa’
Niska- ‘yla’ Keski- Agj- ‘laita, paa’ Taga-
Suvi-, Etela- Etela- Pohj(eine)- Cuppu-
Keski- Selka- Taga-, Tagic- Bokku- ‘sivu’

1 Taulukossa Aunuksen alanko-listassa maariteosat ovat vapaassa jar- 
jdstyksessa, muissa yleisyysjarjestyksessa.
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V ien an
K a r ja la

S uom i V epsa A u n u k se n
a la n k o

*Selka- Etu- Pera- Syrjy-
Kesii- Pohjois- Cup-

‘nurkka’
K eski-

Poikki- Syrjii- v a r - V ali-
Pohjo(ni)- *Rinta- A gju- ‘laita, paa’
M eri- Ita- Cura-
V ali- K ulm a- Ezi-
Pohja- ‘syr- 
ja inen , paa’

Pohja- ‘syr- 
jiiinen, paii’

Pohju- ‘syrjainen, 
Paa’

*Latva- ‘y la’ N iska- ‘y la ’ Suvi-
Piii- N urkka- Y lici- ‘p itk in ’
Etu-. Latva- ‘y la ’ Ym biirys-
*Syrja-
O cca- ‘otsa, 
ed essa ’

Suurin osa ryhm aan kuuluvista m aaritteista esiintyy kult- 
tuuripaikkojen, erityisesti m aatalousm aiden nim issa. T am a on 
luonnollista, koska suhteelliseen sijaintiin  viittaava m erkitys on 
luonnollinen juu ri lahella asutusta sijaitsevien m ikrokohteiden 
nim eam isessa. Liihes jo k a  kylan n im istossa  K arjalassa onkin 
om ia “edessa” , “takana” , “alhaalla” ja  “ylhaalla” sijaitsevia pel- 
toja, niitty ja ja  laitum ia (M am ontova 1982: 45).

On huom attava, etta tahan sem anttiseen ryhm aan kuuluvien 
miiaritteiden luettelo  on m onessa suhteessa sam a kuin lahisuku- 
kielten nim istossa. Eroja on lahinna ainoastaan yleisyys- 
jarjestyksessa . Esim erkiksi sam oin kuin Suom essa, m yos V ienan 
K arjalassa yleisin  on AlaVAli-mMrite, jo k a  kuuluu koko vienan- 
karjalaisessa paikannim istossa kym m enen yleisim m an maiirit- 
teen joukkoon. Sam ankaltainen tilanne on vepsalaisten ja  livvin- 
karjalaisten nim istossa.

Seuraavassa esitan tahan sem anttiseen ryhm aan kuuluvan 
Sydan-/Syvain-m allin analyysin. M ain ittua  m aariteosaa ei ole 
taulukossa, silla se ei kuulu y leisim pien m aariteosien ryhm aan. 
Sydan-m aaritteisia paikannim ia on karjalaisessa nim istossa kay-
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tettavien liihteiden perusteella vain viihan yli 30. M allia kayte- 
tiian K arjalassa sellaisten m aastokohtien nim eam isessa, jo tka  si- 
ja itsevat paiiasiassa m etsan sydiinseudulla, muttei kuitenkaan 
kovin kaukana asutuksista.

Paikannim im alli on tuttu livvilaisten ja  lyydilaisten asum a- 
alueella  K arjalassa seka karjalaisten  nim istossii Suom en R aja- 
K arjalassa, esim erkiksi m aennim i Syvainselga (K oitto, Suista- 
m o)2, m etsannim i Syvainkorbi (V ieljarvi), pellonnim i Syvain- 
cuppu (S iidniem i, Pyhajarvi). Suurin osa tallennetuista paikan- 
n im ista on luonnonpaikkojen eli m etsien, miikien, soiden ja  lah- 
tien  n im ia. L oput Syvaw -alkuiset n im et ovat kulttuuripaikkojen 
nim ia, esim erkiksi tiennim i Syvaindorogu (K ona, V ieljarvi), pel- 
lonnim i Sydanhuuhta (V uontele, Suojarvi) ja  nurm en nimi Sy- 
damennurmed (K ortassi, K ontupohja).

K arjalan  kielessa s/y a№ ap p ella tiiv i tunnetaan m erkityksissa 
‘sydan; m aha, vatsa; sisainen, sisa-, sisalla  oleva, sisus; kasvin 
ydin; piirakan tiiyte’. On m yos olem assa appellatiivi syvain- 
meccy m erkityksessa ‘kaukainen к о ф 1’ ja  syvainmua m erkityk- 
sessa ‘sy rjaseu tu ’; R aja-K arjalassa syvainmua on myos ‘notko- 
pa ik k a’ (NA). Kaikki appellatiiv it on tallennettu  livvin kielesta 
ja  varsinaiskarjalan  m urteista  Suom en R aja-K arjalassa. K arjalan 
m uilla alueilla eli varsinaiskarjalaisten asuttum illa alueilla ‘sy
d an ’ ta i ‘sisus’ -m erkityksessa kaytetaan appellatiiv ia sian, sean, 
syan. V astaava kehitys tunnetaan m uualtakin, mm. suom en kie- 
len eraista  s/darj-a lku isista  yhdyssanoista (vrt. sydantalvi, sy- 
danyo) ja  saam en kielista, jo issa  suom en sydan-sanan vastineista 
on kehittynyt ‘keskikohtaa; lap ea’ ilm aiseva postpositio  (esim. 
saaN  cada ‘lav itse’ , ks. tarkem m in esim . SSA  III: 228).

M allin  levikki osoittaa, etta syvain-alkumtn nim eam ism alli 
on ollut suosittu  karjalaisten asum a-alueella ja  ‘sisusta’ m erkit- 
seva 5/a/?-appeIlatiivi paaasiassa livvilaisalueen lansiosassa ja  
Suom en R aja-K arjalassa. Pohjoiseen ja  itaan siirryttaessa m allin 
kaytto  n im istossa vahenee. Paalev ikkialueen  ulkopuolelta loytyy 
vain m uutam a yksittainen esim erkki lyydin ja  varsinaiskarja-

2 Sulkeissa esimerkin jalkeen mainitaan ensin kylan nim i, jonka nim is
tossa paikannimi on tallennettu, ja  sitten pitajan nimi, jossa  itse kyla on 
sijainnut. Jos paikannimi esiintyy pitajan keskuskylassii, jonka mukaan 
pitaja on saanut nim ensa, sulkeissa mainitaan vain pitaja.
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laisten nim istosta K eski-K arjalassa, esim erkiksi Sydiinorgo 
(Hom selgii, Suoju); Sydamoja (V iidana, Suoju); Sianlambi, -scl- 
lat (Soudojarvi, Porajarvi); Seankangas, -suo (K uudam olaksi, 
Porajarvi); Syanoja, -suo, -jarvi (Sellinkyla, Paatene); Syansuo 
(Salgovuara, Paatene); (?) Syvanpeldo (H irviniem i, Paatene). On 
m ahdollista, etta ne kaikki viittaavat asutusvaikutukseen, jo k a  on 
levinnyt jossak in  vaiheessa Syvain-m allin paalevikkialueelta. 
M ahdollisista 1 ivviliiisalueen ja  Seesjarven K arjalan (Paateneen) 
yhteyksista on todisteena m yos esim erkiksi -hieru-loppuisten 
nim ien levikki. M ainittakoon, etta W eru-sana m erkityksessa ‘ky- 
la ’ tunnetaan paaasiassa A unuksen tasangon livvilaism urteissa. 
Sam alla alueella  se esiintyy usein m yos paikannim issa. S eesjar
ven varsinaiskarjalaisessa m urteessa kiiytetaan m y5s appellatii- 
via hieru m erkityksessa ‘kylanosa’.

K artta osoittaa, etta yksittaisiii syvain-mmio. on m yos m elko 
kaukana paalevikkialueelta  eli V ienan K arjalan itaosassa, esi
m erkiksi Siand'ogi V oijarvella ja  Syanlambi Tunkuan Koivu- 
niem ella. T assa tapauksessa kysym ys tyypin yhteisista juurista  
jila avoim eksi ja  vaatii jatko tu tk im usta  eli sellaisten nim eam is- 
m allien etsim ista, jo illa  on sam ankaltaisia levikkeja.

V astaava m alli esiintyy m yos Suom en nim istossa, jo ssa  se, 
sam oin kuin K arjalassa, tavataan seka luonnonpaikkojen etta 
varsinkin kulttuuripaikkojen nim issa. A ppellatiivi sydan tunne
taan suom en kielessa paaasiassa sam oissa m erkityksissii kuin 
karjalan kielessa. H am eessa sijaitsevasta A sikkalasta on tieto, 
jon k a  m ukaan sydan on ‘asum aton en im aa’ (NA). N im eam isen 
m otivaatio  on m yos suurin piirtein  sam a kuin karjalan n im is- 
tossa eli m allia kaytetaan m etsan sydanseudulla, usein kaukana 
asutuksesta sijaitsevien paikkojen nim issa. Suom essa osaa ni- 
m ista on selitetty m uotoassosiaatio lla  eli silla, etta paikka m uis- 
tuttaa m uodoltaan sydanta.

Sam oin kuin K arjalassa, appellatiivi sydan esiintyy suom es- 
sakin m yos yhdyssanojen  osana, esim erkiksi sydansalo ‘kylan 
ulkopuolella oleva kaukainen eram aa tai metsii’ (Sotkam o) (NA). 
E rotukseksi karjalasta suom en kielessa on laajalle levinnyt sy- 
danmaa-apellatiivi, jo k a  esiintyy eri m urteissa m erkityksissa 
‘korpi, salo, asum aton (laaja) m etsaalue, m etsaom istukset, era
maa, riista-alue, m etsastysalue, asutuksesta kaukana oleva paikka,
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K a r t ta  1. Sydan-/Syvain-nim ien levikki.
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SydSnmaa(-)/SyvSinmua(-)
•  - 1  palkannim )

•  - 5-10 
ф  - 11-15

•  ' 20- ____

Kartta 2. Appellatiivin Sydanrnaa(-)/Syvainmua(-) levikki.
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harvaanasuttu syrjainen seutu, erillincn asutus asumattoman tai- 
palecn takana, autio’ seka myos ‘karuhko maapera’ (NA). Suo- 
men M urrearkiston kokoelman mukaan appellatiivi sydanmaa 
on tuttu sekii ita-, etta lansimurteissa, lukuun ottamatta Pohjois- 
Karjalaa, Satakuntaa, Varsinais-Suomea (paitsi Somero), Etelii- 
Hametta ja  Liinsipohjaa. Nykyisten Suomen rajojen ulkopuolella 
sydanmaa esiintyy myos entisessa Viipurin laanissa (MA). Toi- 
saalta nimisto todistaa, etta myos appellatiivilla on aiemmin ol- 
lut laajempi levikkialue.

5/f/a/?-nimimallin paalevikkialue Suomessa sijoittuu Etela- 
Hiimeeseen (kartta 1), mika mielestani todistaa, etta malli on 
syntynyt juuri siella ja  kulkeutunut eri suuntiin mahdollisen ha- 
malaisen asutuksen mukana. Ei ole aivan selva, ovatko Karja- 
lasta tallennetut paikannimet syntyneet itsenaisesti vai onko 
mahdollista puhua hamalaisesta nimityypista, jonka levikkialue 
on aikoinaan ulottunut Savon tai Viipurin Karjalan kautta Venii- 
jan Karjalaan saakka, josta vastaava nimisto olisi edelleen levit- 
tynyt muille karjalaisille alueille. Huomattakoon, etta Sydan- 
alkuisilla paikannimilla Karjalassa on sama semantiikka, joka on 
myos Suomen puolelta tallennetuissa nimissa. Karjalassa suurin 
osa nim ista on juuri metsaalueiden tai metsiissa olevien maa- 
talousmaiden nimia. Toisaalta mallin hamalaisten alkujuurien 
kanssa on ristiriidassa vepsalaisalueelta tallennettu tieto, jonka 
mukaan Ojatin varren keskivepsalaisten nimistosta on tallennet- 
tu 5/c/a/7-alkuinen paikannimi Sydanso (ven. Суданское бо
лото).

M ainittakoon, etta entisen vepsalaisen Vologdan alueen ny- 
kyisessa venajankielisessa nim istossa on M tfro-malli, joka voisi 
olla kaannoslaina Sydan-ISyvain-mallista (vrt. ven. нутро ‘si- 
siiinen, sisus’); esimerkiksi nurmen nimi Нутро (Подгорье) ja  
poluti nimi Нутренная дорожка (Сяргозеро). Mrtr-alkuisia 
paikannimia on tallennettu myos Karjalasta Aanisniemelta, esi
merkiksi Нутро, Нутренник, Нутренница, Нутрище ja  Hym- 
ренний. Siella mallia on kaytetty sellaisten maastokohtien ni- 
meamisessa, jotka sijaitsevat jonkin laajemman paikan ympa- 
roimina (kuten esimerkiksi pelto nurmien keskella). Erotukseksi 
karjalaisten nimistosta tallaiset venajankieliset paikannimet ovat 
kuitenkin piiaasiassa maatalousmaiden nimia. Tassa yhteydessa
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jaiikin epaselviiksi kysymys, voisiko Syvain- ja M/fr-alkuisilla 
malleilla olla Venajallii yhteiset juuret vai ovatko ne syntyneet 
itsenliisesti kummallakin taholla. Kysymys vaatii viela lisiitut- 
kimuksia.

Hameessii ja sen naapurialueilla on my5s appellatiivikantai- 
sia Sydanmaa-paikannimia (kartta 2), mika mielestani viittaa 
siihen, etta tamiikin tyyppi on voinut syntyii Hameessii ja levita 
sielta muuttoliikkeen mukana tai kontaktien kautta pohjoiseen, 
lanteen ja itaiin. Malli esiintyy esimerkiksi Etela-Savossa ja 
kaakkoismurteiden alueella, josta katson sen voineen levita Suo- 
men Raja-Karjalaan ja edelleen Aunuksen Karjalaan. Veniijan 
Karjalasta on tallennettu vain yksi tamantyyppinen paikannimi, 
pelionnimi Syvainmua (Suuriselgy, Nekkula), joka voi hyvinkin 
olla sirrynnaisnimi Suomen puolelta. Huomatkoon, etta talta 
alueelta ei ole tietoa myoskaan syva/fimua-appellatiivista.

Lopuksi mainitsen, etta vaikka Sydan-ISyvain-ma 11 in nimea- 
misperusteet ovat suurin piirtein selvat, sen levikkialue Karja- 
lassa ja Suomessa vaatii viela jatkotutkimuksia, koskien mallin 
mahdollisia yhteisiii juuria toisaalta karjalaisilla ja hamalaisilla, 
toisaalta karjalaisilla sekii Karjalassa ja sen naapurialueilla asu- 
villa venalaisilla. On hyvin mahdollista, etta kaikki edella esi- 
tetyt mallit ovat kehittyneet itsenaisesti naapurialueiden nimista 
riippumatta seka itamerensuomalaisissa nimistoissa etta vena- 
jiinkielisessa nimistossa. Aivan selvaa ei myoskaan ole se, ovat
ko Sydan-I Syvain- ja Sydanmaa/Syvainmua- mallit sidoksissa 
toisiinsa.

Denis Kuzmin 
Karjalan tiedekeskus 
Puskinskaja-katu 11 
185910 Petroskoi 
Republic of Karelia, Russia 
kusmiccu@hotmail.com
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Denis Kuzmin: Syvain- ja  Syvainmua-mooduq Karala ko
tusonimin

Karala kotussonimmi hulgan om ol5man saane umaette semanti- 
line riihm ku kotuso vorroldut olomiso kotust naiitavaq tavven- 
dosaq. Naid om k5gost Karalast koratust kotusonimeainost kok- 
ko 4% iimbre. Taa olo-oi joht kuiki suur riihm, a sinnaq kuuluvit 
nimetuvvi tulo ette karalaisi elomaio pia egan kiilan. Suuromb 
jago taa rtihma algelemendest tulovaq ette kultuurkotussido ja 
esiqeranis pollumajandusmaio nimin, selle et mark, mia naiitas 
kotusd vdrroldut olomiso kotust, om siindsa ja  loomulik nimelt 
elamise lahkiin olovido vaikeisi kotussido nimetamises. Nii om- 
gi Karalan pia egan kiilan ummi “iin” , “takan”, “all” ja  “iilevan” 
olovit nurmi ja  niite.

Aunusokaralaisi ja  luiidilaisi kotusonimin Karalan ni karalai
si kotusonimin Soomon om nautuses Sydain-/Syvаш-kоtus6- 
nimemuud, mida pruugitas saantside kotussido nimetamises, mia 
ommaq kest mdtsa, nt Syvainselga (Koitto, Suistamo), Syvain- 
korbi (Vieljarvi), Syvaincuppu (nurm) (Siidniemi, Pyhajarvi) 
jne. Karala keelen teedas apellatiivi syvain tahendiisen ‘sisemi-
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nc, sisc-, seenollov, sisu; kasvo sasi'i; piiragu taiidus; siiii; mago, 
kott’.

Taa moodu cttctulomisala naiitas, ct karalaisi elomaio piiiil 
om teda piiamadsclt aunusokarala maio odagujaon ja  Soomo 
Piiri-Karalan. Saalt polia ja  hummogu poolo minnaq jiias taad 
muudu vcidcmbas. Paaareaalist viilanpuul lovviis onno moni 
naiidiis. Voimalik, ct nuuq harvaq cttctulomisoq naiitascq, ct ku- 
nagi om Syva/>?-moodu siiamaio paiilt rahvast vallapoold liiknuq.

Tahiissdnaq: Odagumeresoomo kotusonimeq, karala kiil

Marksonad: Liianemeresoome kohanimed, karjala keel

Denis Kuzmin: The Syvain- and Syvainmua-type in Karelian 
place names

Toponyms denoting to a relative position of the object (in regard 
to other objects) form approx. 4% of all of the nomenclature 
recorded in Karelia. This group of toponyms is thus not very 
large, but the toponymic stems of such a character are, neverthe
less, represented in almost every village in the Karelian lan
guage area. Most of the specifics belonging to this group are to 
be found in the names of cultural objects (dwellings, buildings, 
etc.) and agricultural lands, in particular. That is because the 
naming motivation related to a location of the object in com pari
son with the other objects is most natural in microtoponyms si
tuated close to dwellings. Thus almost every village has its own 
nomenclature with stems such as “edessli”- ( ‘in front (of)’), “ta- 
kana”- ( ‘behind’), “alhaalla” - ( ‘near’/ ‘under’) and “ylhaalla”- 
( ‘above’) that are especially frequent in cultivation names.

In the nomenclature of Livvikoi and Lude (South Karelia), as 
well as in the nomenclature of Karelian proper, the Sy- 
dain/Syvain toponymic type is attested, which is used to indicate 
objects situated primarily in the backwoods (eg., Syvainselga 
(Koitto, Suistamo), Syvainkorbi (Vieljarvi), Syvaincuppu (Siid- 
nierni, Pyhajarvi). In the Karelian language the common noun
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syvain has the meanings ‘internal, inner part; core; pith; stuffing 
of a pie; heart; belly, stom ach’.

The spreading area o f this model in the habitat of the Kare
lians indicates that the model has been popular primarily in the 
western parts of the Livvikoi living area and in the Finnish La
doga Karelia (Suomen Raja-Karjala). To the North and East 
there are significantly less toponyms formed from this stem and 
only some isolated examples of the use of the stem can be found. 
It is possible that those scattered clusters indicate settlement 
movements spreading out from the core area of the Syvain-type 
in some period.

Keywords: Baltic-Finnish place names, Karelian language


