
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

1800-LUVUN PURJELAIVAKAUDEN VAIKUTUS RAAHEN KAUPUNGIN 

TIENIMISTÖÖN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suomen kielen 

kandidaatintutkielma 

Oulun yliopisto 

26.2.2009 

 

Mirko Sanaksenaho 



1 1

SISÄLLYS 

 

1. JOHDANTO 2 

1.1. Aihe 2 

1.2. Aineisto 3 

1.3. Tutkimusongelma 4 

1.4. Tutkimusmenetelmä 4 

2. NIMIEN RAKENNE JA LUOKITTELU 6 

2.1. Nimien rakenne 6 

2.2. Nimien luokittelu 6 

3. RAAHE NYT JA ENNEN 7 

4. TEIDEN JA KATUJEN NIMET 9 

4.1. Merenkulun kannalta merkittävien asioiden mukaan nimetyt 9 

4.2. Muistonimet 11 

4.3. Tietyn paikan mukaan nimetyt 12 

4.4. Tietyn aihepiirin mukaan nimetyt 15 

4.4.1. Purjelaivan osien mukaan nimetyt 15 

4.4.2. Purjelaivoihin liittyvien ammattien mukaan nimetyt 17 

5. TUTKIMUSTULOSTEN JÄSENTELYÄ 19 

6. PÄÄTÄNTÖ 20 

LÄHTEET JA LYHENTEET 21 

LIITTEET (1–4) 

 



2 2

1. JOHDANTO 
 

1.1. Aihe 
 

Tutkielmani aiheena on 1800-luvun purjelaivakauden vaikutus Raahen kaupungin 

tienimistöön. Tienimistöön kuuluvat nimet ovat osa kaupunkinimistöä, ja ne ovat niin 

sanottuja virallisia nimiä. Tällaisten nimien kohdalla nimienanto on aina suunniteltua, ja 

siitä vastaa kunnissa yleensä tekninen toimiala. Nimien suunnittelijana voi toimia 

esimerkiksi nimitoimikunta, arkkitehti, insinööri tai maanmittausteknikko. (Ainiala ym. 

2008: 131.) Purjelaivakauden vaikutus tienimistöön tulee selkeimmin esille tutkimalla 

nimenantoperusteita. Nimenantoperusteen tutkimiseen sisältyy myös nimen historian ja 

merkityksen tutkiminen.  

 

Merellisyys on iso osa Raahen kaupungin identiteettiä, ja se on toiminut innoittajana 

monelle kaavanimelle: meriteema näkyy niin teiden, katujen kuin saarienkin nimissä. 

Myös kokonaisia kaupunginosia on nimetty merihenkisesti. Purjelaivakauden ja 

merellisyyden erottaminen toisistaan on vaikeaa, joten työssäni esiintyy myös muutamia 

merellisyys-teemasta syntyneitä nimiä, joiden kuitenkin katsoin kuuluvan läheisesti 

purjelaivakauteen. Entisenä raahelaisena koen Raahen paikallishistoriaa sivuavan aiheen 

mielenkiintoisena. Nimistö kätkee sisäänsä osan alueen historiasta. Nykyisin joidenkin 

Raahen katujen nimet saattavat jäädä lukijalle merkitykseltään epäselväksi, koska 

yhteyttä historiaan ei tunneta. Purjelaivakauden sanasto on hyvin pitkälti peräisin 

ruotsin kielestä (Priki Ahto 1999), ja Raahenkin tienimistössä on nähtävissä vanhoja 

ruotsin kielestä lainautuneita sanoja, jotka ovat kansan suussa vääntyneet omaperäistä 

muistuttavaan äänneasuun. Halusinkin tutkielmassani selvittää, mistä nämä nimet ovat 

peräisin ja mikä niiden merkitys todellisuudessa on. 

 

Valitsemani aihe on sen luontoinen, että sitä tarkastellessani minun on perehdyttävä 

tarkasti myös Raahen kaupungin historiaan. Työn selkeyden kannalta on oleellista 

selvittää purjelaivakauden historian vaiheet ja sen merkitykset Raahen kaupungille. 

Näin nimenantoon johtaneet syytkin selviävät helpommin. Purjelaivat ovat olleet 

aikoinaan merkittävä tekijä Raahen elinkeinoelämän kannalta. Ajan merkittävyydestä 

todisteena ovat myös jäljet, jotka tuo aika on jättänyt alueen nimistöön.  
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1.2. Aineisto 
 

Aineistonani käytän lähinnä Raahen historiaa koskevaa kirjallisuutta, Raahen museon 

arkistosta saamaani materiaalia ja vanhoja kartta-aineistoja. Raahen kirjaston 

kotiseutuarkistossa on runsaasti historiallisia teoksia ja tietoa paikallishistoriasta. 

Raahen historiaa koskevan kirjallisuuden lisäksi tutkin nimien merkityksiä ja alkuperää 

etymologisten sanakirjojen avulla. Paikallishistoriaa ja kulttuuriperintöä on tallentunut 

myös ihmisten mieleen, joten haastattelen kolmea eri henkilöä, joilla työnsä puolesta on 

paljon tietoa Raahen 1800-luvun aikaisesta elämänmenosta.  

 

Tutkielmassani käytettävän nimiaineiston keräsin postinumeroluettelosta Vesa Hannilan 

avustuksella. Kävimme läpi kaikki Raahen nykyiseen tiennimistöön kuuluvat nimet ja 

poimimme sieltä nimet, jotka viittaavat purjelaivakauteen. Tämä nimiotanta oli 

kuitenkin vain alustava, sillä jouduin rajaamaan nimiainestoani jälkeenpäin. Nimistä 

kertyi 38 nimen nimiaineisto. Rajasin nimiaineistoni pelkästään Raahen kaupunkia 

koskevaksi, joten vuonna 2003 Raaheen liitetty Pattijoki on rajattu täysin aiheeni 

ulkopuolelle. Kaavoittaminen on aloitettu Raahessa 1800-luvun loppupuolella, joten 

aiheeni kannalta ei olisi järkevää keskittää tutkimustani pelkästään purjelaivakaudella 

syntyneisiin nimiin. Pyrkimyksenäni onkin kerätä tutkimukseeni tiennimistöä, joka on 

syntynyt nimenomaan purjelaivakauden vaikutuksesta. Varsinainen nimeäminen on siis 

saattanut tapahtua vasta 1900-luvun puolella. Rajaaminen ei kuitenkaan tule olemaan 

täysin yksiselitteistä, sillä merellisyys on ollut iso osa Raahen kulttuuria jo satoja vuosia 

ennen varsinaista purjelaivakautta ja merellisyys on osa Raahea vielä tänä päivänäkin. 

On siis hankalaa määritellä, mitkä teiden ja katujen nimistä ovat syntyneet juuri tuon 

vuodesta 1791 vuoteen 1876 kestäneen purjelaivakauden vaikutuksesta.  

 

Aluksi tarkoituksenani oli ottaa tutkielmaani mukaan Lehmirannan kaupunginosan 

katujen nimet, jotka ovat nimetty Raahen edustalla olevien saarten, karien ja 

matalikkojen mukaan, mutta näiden nimien tutkimiselle ei yksinkertaisesti jäänyt tilaa. 

Myös Varvinrannan uusi 2008 vuoden lopulla hyväksytty asemakaava sisältää 

merihenkisiä nimiä (Purjehtijankatu, Vanttikatu), mutta nämäkin nimet minun oli 

rajattava työni ulkopuolelle tilan puutteen vuoksi. Koen Raahen nimistöä koskevan 

aiheen mielenkiintoisena ja mielelläni jatkan nimistöntutkimusta pro gradu -työssäni. 
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1.3. Tutkimusongelma 
 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten purjelaivakausi on vaikuttanut Raahen 

tienimistöön. Kyseessä on nimistöntutkimus, joka keskittyy toponyymien eli 

paikannimien tutkimukseen. Paikannimet jaotellaan perinteisesti kahteen luokkaan: 

luontonimiin, jotka nimeävät luonnonpaikkoja (esimerkiksi saaret) ja kulttuurinimiin, 

jotka nimeävät ihmisen rakentamia ja muovaamia paikkoja (esimerkiksi tiet ja kadut) 

(Ainiala ym. 2008: 24). Tutkielmassani keskityn vain kulttuurinimien tutkimiseen. Osa 

tutkielmassani esiin nousevista nimistä on muutettu ajan kuluessa toisiksi, mutta osa 

elää yhä. Tutkielmassani pyrin keräämään ne Raahen nimistöön kuuluvat nimet, jotka 

ovat syntyneet 1800-luvun purjelaivakauden vaikutuksesta, ja pyrin myös selvittämään 

näiden nimien alkuperän, merkityksen ja nimenantoperusteen. 

 

 

1.4. Tutkimusmenetelmä 
 

Aivan ensimmäiseksi minun on tutustuttava Raahen historiaan, jotta purjelaivakauden 

vaikutus koko Raahen kaupunkiin hahmottuu. Sosiaalis-kulttuurinen näkökulma on 

olennainen osa tutkimusta, kun kyseessä on nimien funktioiden selvittäminen (Ainiala 

ym. 2008: 16). Minun tutkielmassani nimen funktiota tarkastellaan enimmäkseen 

nimenantoperusteiden näkökulmasta. 

 

Kun paikannimiä tutkitaan ensisijaisesti osana jonkin tietyn paikan historiaa, on kyse 

kulttuuri- ja asutushistoriallisesta tutkimuksesta (Ainiala ym. 2008: 64). Minun 

tutkielmassani kohteena ovat tietyn ajanjakson vaikutuksesta syntyneet nimet, joiden 

syntyyn on vaikuttanut merenkäynti ja purjelaivat. Tutkielmani siis painottuu vahvasti 

juuri paikallishistorian tutkimukseen, joten tutkimuslinjani on enimmäkseen 

kulttuurihistoriallinen. Nimien alkuperää tutkiva, eli etymologinen tutkimus, on 

perinteisintä nimistöntutkimusta (Ainiala ym. 2008: 61), ja tutkielmani painottuu myös 

tähän linjaan. Etymologinen tutkimus ei sulje pois muita tutkimussuuntia, vaan se toimii 

oikeastaan pohjana muulle nimistöntutkimukselle. Etymologiseen tutkimukseen kuuluu 

nimen mahdollisimman tarkka ikääminen (Ainiala ym. 2008: 114). Nimien iän pyrin 

selvittämään vanhoja kartta-aineistoja tutkimalla ja perehtymällä kirjalliseen 

aineistooni. Osa nimistä on muuttunut vuosien kuluessa ja otan tutkimuksessani esille 
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myös nämä nimen muutokset. On vaikea kuvitella nimistöntutkimusta, joka ei pyri 

selvittämään ainakin jollain tavalla myös nimien alkuperää. Mahdottomalta tuntuu myös 

ajatus nimen alkuperän tutkimisesta ilman nimen merkityksen selvittämistä. 

Semanttinen, eli nimen merkitykseen keskittyvä näkökulma, on siis myös yksi 

tutkimuslinjani. 

 

Nimeämisen syiden selvittämisen kannalta minun on järkevintä käyttää 

tutkimusmenetelmänäni syntaktis-semanttista luokittelumallia (LIITE 1). 

Luokittelumallin avulla nimet jäsennellään rakenneosiensa, eli nimiosiensa mukaan. 

Nimenosat erotetaan perinteisesti vinoviivalla (Ahtaajan/katu). Nimenosa-käsitteellä 

tarkoitetaan sellaista nimen osaa, jolla on nimenmuodostuksen kannalta paikkaa 

luonnehtiva tai yksilöivä merkitys. Nimenosia on kolmenlaisia: paikan lajia ilmaiseva, 

nimittävä tai erityispiirrettä ilmaiseva. (Ainiala ym. 2008: 98.) Tämän luokittelumallin 

avulla selvitetään se, millaisia asiaperusteita nimenannon takana on ollut. 

Nimenmuodostus on aina harkittua, ja paikannimen perus- ja määriteosa kuvastavatkin 

usein selkeästi nimeämäänsä kohdetta. Nimenantamisperusteet löytyvät kielenulkoisesta 

todellisuudesta, ja niitä voidaan luokitella tämän mallin mukaan seuraavasti: paikan 

sijainti, paikan luonnollinen ominaisuus, paikalla oleva tai esiintyvä ja paikan suhde 

ihmiseen. (Ainiala ym. 2008: 100.) 

 

Luokittelun tulos näkyy työssäni luokittelutunnuksena jokaisen nimen jälkeen. 

Luokittelutunnukseen sisältyy tieto nimen rakennetyypistä, nimeämisperusteesta ja 

leksikaalisesta kategoriasta. Tämä luokittelumalli on kehitetty ensisijaisesti 

paikannimien tutkimista varten (Kiviniemi 1990: 119), ja tienimistön kohdalla 

luokittelu on tietyiltä osin hiukan ongelmallista. Nimiaineistooni sisältyy myös niin 

sanottuna aihepiirinimiä, joiden määriteosa on annettu jonkin tietyn aihepiirin mukaan. 

Nimenantoperusteet eivät tällöin liity niinkään nimettyyn paikkaan, vaan tietyn nimen 

valitseminen saattaa juontua jostain kauempaa. Nimiaineistossani tällaisia nimiä ovat 

esimerkiksi Hampputie ja Kluputie. Nämä nimet eivät määriteosiltaan kuvaa millään 

tavalla paikkaa, jossa ne sijaitsevat. Olenkin luokitellut nämä nimet tutkielmassani 

nimeämisperusteeltaan koodilla 31 (yksilöllinen tarkoite). Aihepiirinimiä löytyy Varvin 

ja Lapaluodon kaupunginosista. Nimenantoperusteina on näissä tapauksissa ollut paikan 

historia. 
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2. NIMIEN RAKENNE JA LUOKITTELU 
 

2.1. Nimien rakenne 
 

Kaavanimien rakenne on hyvin samankaltainen kuin muidenkin paikannimien: niissä on 

lajia ilmaiseva perusosa ja sitä edeltävä määriteosa. Teiden ja katujen kohdalla 

perusosana toimii yleensä kulkuväylää tarkoittava appellatiivi. (Toropainen 2005: 66.) 

Määriteosan tehtävänä on nimensä mukaan määrittää perusosan ilmaisemaa kohdetta. 

Nimien rakenne muistuttaa yhdyssanaa, ja tällaisia nimiä voidaankin kutsua 

yhdysnimiksi (Ainiala ym. 2008: 96). Aineistonani toimiva 1800-luvun 

purjelaivakauteen viittaava tienimistö on perusosiltaan seuraavanlaista: 26 katua, 8 tietä 

ja lisäksi 1 kappale kujia, laaksoja, rinteitä ja mäkiä. Määriteosiltaan aineisto jakautui 

siten, että 17 nimessä oli määriteosana genetiivimuotoinen appellatiivi, 11 nimessä 

genetiivimuotoinen propri ja 10 nimessä määriteosana oli nominatiivimuotoinen 

appellatiivi. 

 

 

2.2. Nimien luokittelu 
 

Selkeyttääkseni tutkielman rakennetta jaan keräämäni tienimistön neljään eri ryhmään 

niiden nimenantoperusteiden mukaan. Nämä neljä kaavanimien pääryhmää esitellään 

Nimistöntutkimuksen perusteet -teoksessa. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu vanha 

paikannimistö, jonka avulla pyritään säilyttämään alueen kulttuuriperintöä. Erittelen 

tähän ryhmään nimet, jotka ovat annettu merenkulun kannalta merkittävien asioiden 

mukaan. Toiseen ryhmään kuuluvat sellaiset nimet, jotka kuvaavat jotakin paikkaa. 

Kolmanteen ryhmään lukeutuvat muistonimet, jotka ovat nimetty jonkun henkilön, 

tapahtuman tai muun asian kunniaksi. Neljänteen ryhmään kuuluvat nimet, jotka ovat 

nimetty jonkin tietyn aihepiirin mukaan. (Ainiala ym. 2008: 132–135.) Paikkojen 

nimeäminen on inhimillinen tapa hallita ympäristöä, jossa elämme. Teiden ja katujen 

nimeäminen on nykyisellään jo välttämättömyys paikkojen tunnistettavuuden 

mahdollistamiseksi. Samassa kaupungissa ei tulisi olla useita samannimisiä katuja, ja 

myös erehdyttävästi toisiaan muistuttavia nimiä tulisi välttää. Minunkin 

nimiaineistostani löytyy keskenään samankaltaisia nimiä, kuten esimerkiksi Merikatu ja 

Meritie. Tällaiset nimet voivat helposti sekaantua keskenään. 
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3. RAAHE NYT JA ENNEN 
 

 

Raahe on Perämeren rannalla, 75 kilometriä Oulusta etelään, sijaitseva kaupunki. 

Asukkaita kaupungissa on kaikkiaan 22 579. Raahe mainostaa kotisivuillaan itseään 

perinteikkääksi satama-, koulu- ja teollisuuskaupungiksi (Raahen kaupungin kotisivut). 

Meri on todellakin aina ollut merkittävä osa Raahen elinkeinoelämää. Vanhan Raahen 

pääelinkeinoja olivat aikoinaan merenkulku ja siihen liittynyt ulkomaankauppa. 

Purjelaivakauden loistoaikoina laivoissa palveli noin 600 merimiestä, joista suurin osa 

oli raahelaisia. (MJ300: 211.) Nykyisellään Raahe tunnetaan ehkä enemmän 

Rautaruukki Oyj:n Raahen terästehtaasta. Raahen satama on edelleen vilkkaassa 

käytössä, ja merenkulku on vieläkin osa Raahen nykypäivää ja myös tulevaisuutta. 

 

Raahe perustettiin Pietari Brahen toimesta vuonna 1649. Raahessa harjoitettiin 

laivanrakennusta jo tuolloin 1600-luvun puolivälin tienoilla. Laivojen rakennuspaikka 

oli Laivurin- ja Saaristokadun välisellä alueella, ja kaupungissa toimi pieni pikipolttimo. 

Pikeä käytettiin laivojen saumojen tiivistykseen, ja se oli myös hyvää kauppatavaraa. 

(MJ300: 26.) 

 

Raahen purjelaivakauden voidaan katsoa alkaneen toden teolla vuodesta 1791, kun 

tuolloinen Raahen pormestari Carl Mentzer hankki Raahelle tapulioikeudet. Raahe 

vapautettiin tuolloin Oulun ja Kokkolan tullipiiristä, ja sen kauppa- ja 

purjehdusoikeudet vahvistettiin. Kaupungille myönnetyt purjehdus- ja tapulioikeudet 

antoivat porvareille tilaisuuden laajentaa kauppa- ja meriliikennettä. Raahelaisten 

toimeentulomahdollisuudet paranivat, kun liike-elämä vaati lisää merimiehiä 

laivanrakentajia, käsityöläisiä ja kauppa-apulaisia. (MJ300: 46–47.) 

 

Muutaman vuosisadan takainen purjelaivakausi oli aikaa, jolloin tavaranvaihto, 

laivanrakennus ja kuljetus ulkomaille antoivat monelle raahelaiselle työtä ja 

toimeentulomahdollisuudet (MJ300: 46). Raahesta vietiin ulkomaille muun muassa 

tervaa, voita, pikeä, potaskaa, talia ja lautoja, ja Raaheen tuotiin suolaa, rautatavaraa, 

tupakkaa, kahvia ja viiniä (Lévon 1964: 35). Aineistostani ilmenee, että Raahen 

lupaavasti käynnistynyt kauppaelämä ei kuitenkaan jatkunut täysin ongelmitta. Vuosien 

1808–1809 sota keskeytti virkeästi alkaneen elinkeinoelämän. Raahe ei joutunut 



8 8

varsinaiseksi taistelupaikaksi, mutta kaupungin kautta kulki Pohjanmaan valtatie, jota 

käytti niin oma kuin vihollistenkin armeija. (MJ300: 47.) Toinen vastoinkäyminen oli 

vuoden 1810 Raahen palo, jonka seurauksena suuri osa kaupungin väestöstä jäi 

kodittomaksi (MJ300: 50–51). Vuotta myöhemmin, vuonna 1811, kaupunkia alettiin 

jälleenrakentaa (MJ300: 52). Sota ja kaupungin palo eivät kuitenkaan olleet ainoita 

takaiskuja Raahen elinkeinoelämän kehityksen kannalta: 1854 syttyneen itämaisen 

sodan seurauksena englantilaiset merisotajoukot purjehtivat Raahen ohitse, ja 

ohikulkumatkallaan he polttivat Raahesta muun muassa 13 laivaa, tervahovin, 

pikipolttimon ja kuuden laivan rakennustarpeet. Laivaveistämöt joutuivat vaikeaan 

tilanteeseen, josta selviäminen ei ollut helppoa. (MJ300: 53–57.) Oulun kaupungilta 

saadun avustusrahan avulla Raahessa saatiin laivanrakennus taas alulle. Teollisuus alkoi 

kehittyä. Raahessakin huomattiin, että purjelaivat olivat tärkeitä rahtimarkkinoilla ja 

niille oli kysyntää. Tämän vuoksi Raahessa alettiin taas rakentaa. (MJ300: 56–57.) 

Raahen kauppalaivasto elpyi nopeasti näistä takaiskuista, ja pian merenkulku ja 

taloudellinen elämä olivat jo entistä paremmalla tasolla. Vuosien 1855–1875 välistä 

aikaa sanotaankin Raahen suuruuden ajaksi (Söderhjelm 1911: 236–237), ja tänä 

suuruuden aikana kaupunkia käytännössä hallitsivat suuret laivanvarustajat ja kauppiaat 

(Söderhjelm 1911: 262). 

 

Raahen purjelaivakausi päättyi siihen, kun höyrylaivat valtasivat rahtimarkkinat. 

Raahelaiset laivaporvarit eivät enää lähteneet mukaan höyrylaivojen hankkimiseen ja 

uusiin menetelmiin. Laivanvarustusliike ei enää jatkunut. Laivaliikenteen loppuminen 

oli suuri menetys raahelaiselle työväestölle. Kaupungin miesten oli haettava 

työpaikkansa muualta. Jotkut merimiehet ryhtyivät maanviljelijöiksi, osa hakeutui 

merimiehiksi ulkomaisiin laivoihin, ja osa hankki työpaikan muualta kotimaasta. 

Muuttoliike Raahesta ei kuitenkaan kasvanut merkittävästi, vaan väestö pysytteli 

kotikaupungissaan, vaikka elanto haettiinkin kaupungin ulkopuolelta. 1880-luvulle 

tultaessa Raahessa ei enää rakennettu laivoja. Viimeinen Raahessa rakennettu laiva oli 

Varvissa valmistunut parkkilaiva ”Iris”, jonka lykkäjäiset olivat vuonna 1876. (MJ300: 

66–69.) Täysin laivoitta ei Raahe kuitenkaan heti jäänyt, sillä osa porvareista ja entisistä 

merimiehistä hankkivat omistukseensa ”jähtejä” (kaksimastoisia, kahvelipurjeisia, 

umpitäkillä ja kajuutalla varustetuja aluksia), joiden tehtävänä oli tavaran kuljetus ja 

kappatavaralastien noutaminen. Vuonna 1897 Raahen vanhin ja viimeinen jähti lopetti 

kulkunsa. (MJ300: 70–71.) 
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4. TEIDEN JA KATUJEN NIMET 

 

 

Raahen nykyisessä tienimistössä purjelaivakauden vaikutus on yhä nähtävissä. 

Merellisyys näkyy selvästi alueen nimistössä. Käydessäni läpi Raahen tiennimiä kävi 

ilmi, että purjelaivoihin viittaavia nimiä on kaikkiaan 38 kappaletta. Muutamat nimet 

ovat muuttaneet muotoaan ajan kuluessa. Yllättävä havainto oli se, kuinka vähäinen 

vaikutus purjelaivakauden kannalta merkittävien henkilöiden nimillä on ollut 

tienimistöön. Nimissä ei myöskään ole käytetty hyväksi purjelaivatyyppien nimityksiä. 

Laivatyyppejä oli kaikkiaan kuusi: fregatti, parkki, priki, kuunari, kreijari ja kuutti 

(Sovelius-Sovio 1999: 48–50).  

 

Vielä 1600-luvun puolella Raahen kadut olivat nimettömiä (Paulaharju 1925: 14). 1700-

luvun puolivälin tienoilla Raahen väkiluku oli kasvanut 641 asukkaaseen. Kyse oli 

tuolloin enemmänkin suurkylästä kuin kaupungista. Tuolloin kaupungin muutamat 

kadut olivat saaneet jo nimensä, mutta ne elivät lähinnä vain kartoissa, eivät niinkään 

raahelaisten muistissa. (Paulaharju 1925: 17.) Vielä 1800-luvun puolellakin Raahen 

kadut olivat huonosti hoidettuja. Raahelaiset keskittyivät merenkulkuun, eikä mantereen 

kulkuväylien huolehtiminen ollut tärkeysjärjestyksessä etusijalla. Vasta 1850-luvulla 

katujen kunnossapitoon alettiin kiinnittää enemmän huomiota. (Paulaharju 1925: 34–

35.) Vuonna 1867 kaupungin tienimistössä tapahtui perustavanlaatuinen uudistus: 

ruotsinkielisten nimikilpien tilalle vaihdettiin kaksikieliset nimikilvet, joissa suomi oli 

laitettu ruotsin edelle (Söderhjelm 1911: 250). Myöhemmin kyltit muutettiin pelkästään 

suomenkielisiksi.  

 

 

4.1. Merenkulun kannalta merkittävien asioiden mukaan nimetyt 
 

Hamppu/tie on saanut nimensä hampusta, jota käytettiin laivaköysien raaka-aineena. 

Hamppu-sana on lainaa ruotsin kielen sanasta hampa. Hampulla tarkoitetaan 

kuitukasvia tai siitä valmistettua kuitua. Ruotsin hampa ja muut vastaavat germaaniset 

sanat ovat peräisin esigermaanisesta muodosta *kanab-. (Häkkinen 2004 s.v. hamppu.) 

Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 
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Holmin/laakso, Holmin/rinne ja Isoholmin/tie. Nämä kolme perusosiltaan erilaista 

kaavanimeä ovat saaneet nimensä luotoa tai saarta merkitsevän holmi-sanan (holma) 

mukaan. Sana on lainaa ruotsin kielen sanasta holm (Häkkinen 2004 s.v. holmi.) Nämä 

tiet ovat siis saaneet nimensä niitä ympäröivän maaston mukaan (Turunen 3.2.2009). 

Luokittelutunnukset: 2 A 30 PL (Holminlaakso, Holminrinne), 2 A 11 NP 

(Isoholmintie) 

 

Klupu/katu on saanut nimensä eräänlaista poijua merkitsevän klupu-sanan mukaan. 

Klupu-sana on lainaa ruotsin kielen sanasta klubba ´nuija´. Viron murteisiinkin sana on 

lainautunut klubi- tai lubi-muodossa, ja se merkitsee ankkurin tai verkon poijua. (SSA 

1992 s.v. klupu.) Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 

 

Kumpeleen/kuja on nimetty merimerkkiä tarkoittavan kumpele-sanan mukaan. 

Kumpele (kummeli) oli merimerkki, joka oli rakennettu kivistä. Raahen kumpele 

korvattiin puisella pookilla vuoden 1787 tienoilla. Kummeli-sana on lainaa ruotsin 

kielen sanasta kummel, joka merkitsee sekä kiviröykkiötä, että merimerkkiä (Häkkinen 

2004 s.v. kummeli). Ruotsinkielinen versio tämän saaren nimestä näkyi vielä 1700-

luvun kartoissa. Tuolloin nimi esiintyi muodossa Bookö tai Bågo. 1800-luvulle tultaessa 

nimeksi vakiintui Kumpele. Kumpele ja pooki ovat molemmat ruotsalaislainoja. 

(Virtanen 1999: 14–15.) Kumpeleenkuja tunnettiin vuosina 1930–1967 Rauhankatuna. 

Vuodesta 1967 eteenpäin nimenä on ollut Kumpeleenkuja. (RKN.) Luokittelutunnus: 2 

A 30 PK  

 

Laivurin/katu tunnettiin aiemmin nimellä Puusepänkatu. Puusepänkatu nimettiin 

laivatimperinä toimineen Juho Puskalan kunniaksi. (Permi 1982: 13.) Kadun varrella on 

asunut myös muitakin puutyöntekijöitä (Tauvola: 2). Laivuri-sana tarkoittaa henkilöä, 

jolla on oikeus toimia määräsuuruisten ja -tyyppisten kauppa-alusten päällikkönä 

rannikko- ja sitä suppeammassa liikenteessä (KS 2006 s.v. laivuri). Sana on johdos 

sanasta laiva. Laiva-sanalle löytyy vastineita itämerensuomalaisista kielistä. Sana on 

kuitenkin germaaninen laina, jonka alkuperäiseksi muodoksi on rekonstruoitu *flauja. 

Puuseppä on yhdyssana, jonka perusosana on seppä ja määriteosana puu. Puu-sanalle 

löytyy vastineita kaikista lähisukukielistä ja kautta uralilaisen kielikunnan. Sanan 

alkuperäismuodoksi on rekonstruoitu *puwe. Seppä-sanalle löytyy takomisen 

ammattilaista merkitsevä vastine kaikista lähisukukielistä. Sanan on arveltu kuuluvan 
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ikivanhaan omaperäiseen sanakerrostumaan. (Häkkinen 2004 s.v. puu ja seppä.) 

Nykyinen Laivurinkatu tunnettiin vuosina 1801–1911 ruotsinkielisellä nimellä Södra 

Staquetsgatan. Vuodesta 1911 vuoteen 1950 katu kantoi nimeä Puusepänkatu. Vuoden 

1950 jälkeen kadun nimenä on pysynyt Laivurinkatu. (RKN.) Luokittelutunnukset: 2 A 

31 SH (Laivurinkatu), 2 A 40 SH (Puusepänkatu) 

 

 

4.2. Muistonimet 
 

Fellmaninpuisto/katu on saanut nimensä Raahen vanhoihin suurporvareihin kuuluvien 

Fellmanin veljesten, Johanin ja Baltzarin, mukaan. He aloittivat 1800-luvun alussa 

oman liikkeen ja alkoivat rakennuttaa ja varustaa laivoja, sekä ostaa ja lähettää 

ulkomaille maakunnan tavaraa. (Paulaharju 1925: 253–254.) Katu nimettiin vuoden 

1867 katu-uudistuksen yhteydessä (Söderhjelm 1911: 250). Katu tunnettiin vuodesta 

1900 vuoteen 1911 nimellä Fellmanin esplanadi (RKN). Luokittelutunnus: 2 A 41 NHS 

 

Haksluodon/tie löytyy Tarpiosta. Paulaharjun kirjassa mainitaan Haksluoto-niminen 

merimies, joka lauleskeli kaupungin tytöille (1925: 380). Haksluoto-nimi saattaa viitata 

myös paikalla tapahtuneeseen haaksirikkoon. Nimen alkuperä jäi epäselväksi. 

Luokittelutunnus: 2 A 41 NHS tai 2 A 43 PL 

 

Kveekarin/katu on saanut nimensä Kveekari-nimellä kutsutun uskonnollisen ryhmän 

mukaan. Kun englantilaiset sotajoukot polttivat osan Raahea vuonna 1854, moni 

raahelainen joutui kärsimään vahingosta. Kveekarit lähettivät Englannista käsin 

avustusrahaa. Nämä rahat käytettiin Pitkänkarin ja Kylmäniemen välisen tien 

rakentamiseen. (Tauvola: 4.) Luokittelutunnus: 2 A 43 NM 

 

Mentzerin/katu nimettiin pormestari Carl Mentzerin mukaan. Nimeäminen tapahtui 

vuoden 1867 katu-uudistuksessa (Söderhjelm 1911: 250). Nykyisellään kadun nimi on 

muutettu Koulukaduksi. Mentzer oli purjelaivakauden kannalta siinä määrin merkittävä, 

että hänen ansiostaan Raahe sai tapulikaupunkioikeudet. (Permi 1982: 12–13.) 

Luokittelutunnus: 2 A 41 NHS 
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Sovion/katu ja myös Sovionlahti ovat ilmeisesti peräisin Sovio-sukunimestä. Suvun 

uskotaan olleen alkuperältään lappalaista, ja sovio-sanakin ilmeisesti on lainaa saamen 

sovi-sanasta, joka merkitsee lahtea. Raahen maakirjoissa Sovio-sukunimi esiintyy jo 

vuonna 1653. (Sovelius-Sovio 1999: 8–9.) Sovio-Soveliuksen suvussa oli paljon 

laivanomistajia ja laivanvarustajia: ensimmäinen laivanomistaja oli Matts Sovio III 

1700-luvun alussa. 1800-luvun puolella Soveliusten laivanvarustus keskittyi kahteen 

toiminimeen: Fredrik Sovelius ja Johan Lang. (Sovelius-Sovio 1999: 51–53.) 

Sovionkadun nimi oli vuodesta 1801 aina vuoteen 1911 ruotsinkielinen Soviogatan. 

Torikatuna katu tunnettiin vuodesta 1911 vuoteen 1930. Tämän jälkeen kadun nimeksi 

muutettiin Sovionkatu. (RKN.) Luokittelutunnus: 2 A 41 NHS 

 

 

4.3. Tietyn paikan mukaan nimetyt 
 

Haaksiluodon/mäki on luultavasti saanut nimensä siitä, että aluksia on pidetty luodolla 

(Turunen 3.2.2009). Haaksin (haahti) merkityksiä ovat alus, laiva, vene tai pursi (KS 

2006 s.v. haaksi). Nykyisin sanalla on vanhahtava ja runollinen sävy. Sana lasketaan 

vanhaan omaperäiseen sanakerrostumaan, koska muita selityksiä sille ei ole. Sanalle ei 

ole vastineita lähisukielissä. Ainoa etäsukukielistä tarjottu vastine on mordvan 

saviastiaa tai saviruukkua merkitsevä saks. (Häkkinen 2004 s.v. haaksi.) 

Luokittelutunnus: 2 A 30 PL 

 

Karikon/tie on saanut nimensä kari-sanasta johdetun karikko-sanan mukaan. Sana 

karikko on muodostettu lisäämällä kari-sanaan kollektiivinen kko-johdos. Kari 

merkitsee kiveä, karikkoa tai hiekkasärkkää. Sanalla on vastineita useissa 

lähisukukielissä, esimerkiksi inkeroisessa, karjalassa ja virossa sana esiintyy täysin 

samanasuisena. Sana on germaaninen laina, ilmeisesti myöhäisen kantaskandinaavin 

muodosta *skari, jota nykyruotsissa vasta skär. (Häkkinen 2004 s.v. kari.) 

Luokittelutunnus: 2 A 31 PL 

 

Lapaluodon/tie on nimetty Lapaluodon kaupunginosan mukaan. Nimi on muuttunut 

vuosien varrella useasti. Ensin tie on nimetty Laitakaduksi, jonka jälkeen nimi on 

muutettu Ristikarinkaduksi. Pirttiniemenkatunakin tie tunnettiin ennen kuin nimi 

muutettiin nykyiseen muotoonsa. (Virtanen 1999: 76.) Ristikarinkaduksi katua 
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kutsuttiin 1920-luvulla. Pirttiniemenkaduksi katu muutettiin, koska sen varrelle 

rakennettiin Pirttiniemen saha. (Virtanen 1999: 182.) Luokittelutunnus: 2 A 11 NP 

 

Maivaperän/tie on nimetty Maivaperän mukaan. Maivaperä oli aikoinaan mantereesta 

irralinen matalikko, ja kalastajat saivat sen lähettyviltä hyviä maivasaaliilta (Tauvola: 

6). Maivaperä-nimi siis juontuu paikan historiasta. Maivaperällä sijaitsi aikoinaan 

satama. 1800-luvun puolenvälin tienoilla siellä toimi luotsiasema (MJ300: 53–54). 

Satama kuitenkin kävi liian matalaksi, joten syväsatama siirrettiin Lapaluotoon 1900-

luvun alussa (MJ300: 92). Maiva-sana merkitsee pientä kalaa tai muikkua. Sana 

tunnetaan myös maima-muodossa. Sanalle löytyy vastineita lähisukukielistä. (SSA 1992 

s.v. maiva.) Luokittelutunnus: 2 A 11 SP 

 

Meri/katu ja Meri/tie. Merikatu on saanut nimensä kadun läheisyydessä sijaitsevasta 

merestä, ja Meritie on luultavasti nimetty sen käyttötarkoituksen mukaan. Meritietä 

pitkin on päästy meren äärelle. Merikatu tunnettiin vuodesta 1911 vuoteen 1930 nimellä 

Sataman puistikkokatu (RKN). Meri-sanalla on vastineita kaikissa 

itämerensuomalaisissa kielissä, esimerkiksi karjalan vatjan ja viron kielistä sana löytyy 

täysin samanasuisena. Sanan alkuperästä ei ole täyttä varmuutta, mutta sitä on epäilty 

joko balttilaiseksi tai germaaniseksi lainaksi. Todennäköisempänä tosin pidetään 

balttilaista alkuperää, jolloin sana olisi lainautunut liettuan sanasta märe ´meri´. 

(Häkkinen 2004 s.v. meri.) Luokittelutunnus: 2 A 10 PL 

 

Pikiruukin/katu on nimetty kadun läheisyydessä sijaitsevan pikiruukin mukaan. Yksi 

Raahen kaupungin pikiruukeista sijaitsi kaupungin lounaispuolella, lähellä Ruonanojan 

suuta. Pikitehdas otettiin käyttöön vuoden 1760 tienoilla. Pikeä poltettiin ulkomaille 

vietäväksi, muun muassa Tukholmaan ja Englantiin. Kaupungissa alettiin rakentaa 

myös omia laivoja, joten pikeä tarvittiin myös laivojen rakennus- ja tiivistyaineena. 

(Paulaharju 1925: 222.) Pikiruukki on yhdyssana, jonka perusosana on ruukki ja 

määriteosana piki. Piki-sana merkitsee tervasta valmistettua tiivistys- ja polttoainetta. 

Sana on lainautunut varhaisuusruotsin sanasta bick tai pick, jota nykyruotsissa vastaa 

beck. Ruukki-sana, joka tarkoittaa tehdasta tai teollisuuslaitosta, on myös lainautunut 

ruotsista, sanasta bruk. (Häkkinen 2004 s.v. piki ja ruukki.) Pikiruukinkatu nimettiin 

vuonna 1911. Nimi säilyi samana aina vuoteen 1930, jolloin kadun nimi muutettiin 

kahdeksikymmeneksi vuodeksi Kunnalliskodinkaduksi. Vuonna 1950 kadun nimi 
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muutettiin alkuperäiseen muotoonsa, eli Pikiruukikaduksi. (RKN.) Luokittelutunnus: 2 

A 11 SP  

 

Reipon/katu on saanut nimensä kadun varrella asuneiden köydenpunojien mukaan. 

Talvella kadun varrella kehrättiin pellavaa ja hamppua, ja kesällä langoista kerrattiin 

laivaköysiä. (Tauvola: 2.) Nimessä näkyy ruotsalaisvaikutus, sillä nimi on ruotsin kielen 

vastineesta köydenpunoja-sanalle (Rep ´köysi´). Kansan suussa sana on muuntunut 

muotoon reipslaakari eli reippo. (Permi 1982: 14.) Kadun nimi on muuttunut monta 

kertaa. Ruotsinkielisenä nimi säilyi aina vuoteen 1911. Kadun ruotsinkielisiä nimiä 

olivat Tullportsgatan tai Staquetsgatan (vuosina 1750–1826) ja Gamla Tull gatan tai 

Staquetsgatan (vuosina 1826–1911). (RKN.) Katu tunnettiin aikaisemmin nimellä 

Aitakatu, mutta nimi muutettiin Köydenpunojankaduksi vuonna 1867 (Söderhjelm 1911: 

250). ”Reiponkatu” muutettiin edelleen Kaivokaduksi, mutta nimi muutettiin kadulla 

asuvien tahdosta pian takaisin Reiponkaduksi (Permi 1982: 14). Luokittelutunnus: 2 A 

42 HE 

 

Ruonan/katu ja Ruonanojan/katu ovat saaneet nimensä Ruonanojan mukaan. 

Ruonanoja on nimetty jo ennen Raahen kaupungin syntyä. Ruona-sana on peräisin 

saamen kielestä, jossa sen merkitys on ´vihreä´. Ruonan merkitys suomen kielessä 

viittaa nykyisin eräänlaiseen kalastusvälineeseen. Etymologisen sanakirjan mukaan 

sanalla tarkoitetaan rysämäistä kalanpyydystä, mutta alkuaan sana on kuitenkin ollut 

sama kuin ruona ´puro´. (SSA 1992 s.v. ruona.) Ennen ojasta pyydettiin kalaa erilaisin 

pyydyksin, kun keväällä lumen sulettua oja alkoi virrata. Nimi on annettu siis paikan 

käyttötarkoituksen mukaan (Turunen 3.2.2009). Vuonna 1909 tarkistetusta kartasta 

ilmenee, että nykyinen Ruonankatu tunnettiin ennen nimellä Varvinpuistikkokatu. 

Ruonankaduksi nimi muutettiin vuonna 1930 (RKN). Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 

(Ruonankatu), 2 A 11 NP (Ruonanojankatu) 

 

Satama/katu löytyy Lapaluodosta, ja katu on saanut nimensä sataman mukaan. Satama-

sanalla tarkoitetaan laivojen tai veneiden maihinnousu- ja lastauspaikkaa. 

Nykykäsityksen mukaan sana on lainautunut germaaniselta taholta, ja sen alkumuodoksi 

rekonstruoitu on *stapa. Sanalle löytyy vastineita itämerensuomalaisista kielistä. 

(Häkkinen 2004 s.v. satama.) Kadun nimi on vaihdellut vuosin varrella seuraavasti: 

ensin se oli Keskikatu, sitten Koulukatu, myöhemmin Merikatu ja nykyisin katu 
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tunnetaan nimellä Satamakatu (Virtanen 1999: 76). Koulukatuna nimi tunnettiin 1920-

luvulla ja Merikatuna 1930-luvulla (Virtanen 1999: 182). Luokittelutunnus: 2 A 11 SP 

 

Tervahovin/katu on saanut nimensä kadun läheisyydessä aikoinaan sijainneen 

tervahovin mukaan. Tervahovin historiallinen merkitys on vientitervan varastointi- ja 

lajittelupaikka (KS 2006 s.v. terva). Tervahoviin säilöttiin tervatynnyreitä, joita 

lastattiin sitten purjelaivoihin (Turunen 3.2.2009). Tervahovi on yhdyssana, jonka 

perusosana on hovi ja määriteosana terva. Terva-sanalle löytyy vastine kaikista 

lähisukukielistä. Sanaa on esitetty balttilaiseksi ja germaaniseksi lainaksi. Balttilaiseksi 

lainan alkuperänä olisi liettuan kielen dervá ´pihkainen mäntypuu´. Hovi-sana on lainaa 

muinaisruotsin saksalaisperäisestä hof-sanasta, jota nykyruotsissa edustaa hov-muoto. 

(Häkkinen 2004 s.v. terva ja hovi.) Luokittelutunnus: 2 A 11 SP 

 

Varvin/katu ja Varvin/tie ovat molemmat saaneet nimensä varvin, eli laivaveistömön 

mukaan. Raahen varvi siirrettiin 1800-luvun loppupuolella kaupungin rannasta 

kaupungin eteläpuolelle, johon kehittyi Varvin kaupunginosa (Tauvola: 6). Vuoden 

1909 kartassa Varvinkatu esiintyy nykyisen Mäkikadun paikalla, mutta nykyisessä 

asemakaavassa nimi löytyy Varvin kanpunginosasta. Varvintieksi on nimetty Varvin 

kaupunginosaan johtava tie. Varvi-sana merkitsee veneveistämöä tai telakkaa. Sana on 

lainautunut ruotsin kielen sanasta varv (SSA 1992 s.v. varvi). Luokittelutunnus: 2 A 11 

NP 

 

 

4.4. Tietyn aihepiirin mukaan nimetyt  
 

4.4.1. Purjelaivan osien mukaan nimetyt 
 

Varvin kaupunginosan tiet ovat nimetty purjelaivojen eri osien mukaan. Tämä aihe on 

valittu Varvin historian mukaan, sillä Varvissa rakennettiin laivoja purjelaivakaudella. 

Aikoinaan Raahen laivavarvi, eli laivojen rakennuspaikka, oli aivan kaupungin vieressä, 

niin sanotulla Rikhardinrannalla. Tämä ranta kävi kuitenkin liian matalaksi suurille 

aluksille, joten uusi varvi rakennettiin kauemmas kaupungista. Sinne rakennettiin 

kaikkiaan viisi varvia vierekkäin: Soveliuksen, Lundbergin, Reinin, Langin ja 

Durchmanin varvit. (Paulaharju 1925: 293.) Nykyisin Varvissa ei ole enää nähtävissä 
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mitään konkreettisia jäänteitä laivojen rakentamisen ajasta, mutta paikan historiasta 

kertoo kaupunginosan nimistö. 

 

Köli/katu on nimetty laivan selkärangan, eli kölin mukaan. Köli on aluksen pohjassa 

keulasta perään asti kulkeva kiinnitys- ja vahvistuspalkki. Sana on lainautunut ruotsin 

kielestä, jossa sitä vastaa muoto köl. Köl on vanha germaaninen sana, joka on aiemmin 

tarkoittanut yleisesti jotain kaarevaa. (Häkkinen 2004 s.v. köli.) Luokittelutunnus: 2 A 

31 HK 

 

Lipin/katu jäi vaille etymologista selitystä, ja sen nimeämisperuste jäi muutenkin 

epäselväksi. Katu on kuitenkin ilmeisesti nimetty jonkin purjelaivaan liittyvän osan 

mukaan, kuten Varvin muutkin kadut. Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 

 

Masto/katu on nimetty purjelaivan maston mukaan. Masto-sana merkitsee aluksen 

purjeita ja köysiä kannattavaa järeää tankoa. Sana on lainautunut germaaniselta taholta, 

mahdollisesti ruotsin mast-sanasta. Sanan kantagermaaniseksi muodoksi on 

rekonstruoitu *masta-z. Sanalle löytyy vastineita itämerensuomalaisista kielistä ja on 

mahdollista, että itämerensuomalainen sana on vanhempi kuin germaaninen laina. 

(Häkkinen 2004 s.v. masto.) Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 

 

Märssy/katu on nimetty purjelaivan mastossa sijaisevan tähystäjän paikan mukaan. 

Märssy-sana esiintyy myös muodossa märsy ja merssi. Sillä tarkoitetaan mastohäkkiä 

tai -koria. Sana on lainautunut ruotsin märs-sanasta ´mastohäkki´. (SSA 1992 s.v. 

märssy.) Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 

 

Pantturin/katu on saanut nimensä pantturin, eli kaaripuun, mukaan. Purjelaivojen 

kylkiluina toimivat parittain toisiinsa isketyt kymmentuumaiset kaaripelkat, pantturit eli 

timperit, joihin pultattiin vahvat lankut laivan pohjaksi ja laidaksi (Paulaharju 1925: 

297). Laivavarveissa pantturilava oli tärkeä paikka: siinä kasattiin laiva ja siinä pidettiin 

myös tanssit laivanlykkäjäisten kunniaksi (Turunen 3.2.2009). Pantturi-sana esiintyy 

myös muodossa panttari, pantteli ja pantteri. Sana on lainautunut ruotsin kielen sanasta 

spant ´kaari, kaaripuu´. (SSA 1992 s.v. pantturi.) Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 
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Puomi/katu on nimetty puomi-sanan mukaan, joka merkitsee toisesta päästä nivelellä 

mastoon kiinnitettyä puuta, johon purjeen alareuna kiinnitetään (KS 2006 s.v. puomi). 

Sana on lainatunut ruotsin kielen bom-sanasta (Häkkinen 2004 s.v. puomi). 

Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 

 

Seeli/katu on nimetty seeli-sanan mukaan, mikä tulee ilmeisesti ruotsin kielestä purjetta 

tarkoittavasta segel-sanasta. Purjeet valmistettiin paksusta ja jäykästä kankaasta, jota 

sanottiin pultaaniksi. Purjevaatteita leikkasivat usein vanhat merimiehet. 

Seelinompelijat ompelivat seelin valmiiksi seelilangalla seelihanskat kädessään. 

(Paulaharju 1925: 299–300.) Luokittelutunnus: 2 A 31 HK 

 

 

4.4.2. Purjelaivoihin liittyvien ammattien mukaan nimetyt 
 

Raahen satama on muuttanut paikkaa kolmeen otteeseen viimeisen 400 vuoden aikana. 

1600-luvulla Saloisten sataman maaduttua uusi satama perustettiin Raahen museon, eli 

pakhuusin rantaan. Siinä satama pysyikin seuraavat 200 vuotta. Väylä oli kuitenkin 

isommille laivoille vaikeakulkuinen ja niin satama siirrettiin lopulta Lapaluotoon, josta 

löytyi syvempi ja tasaisempi väylä. (Virtanen 1999: 42–45.) Lapaluoto kaavoitettiin 

1900-luvun alussa, ja sen teiden nimet annettiin purjelaivakauden ammattinimien 

mukaan. Itse kaupunginosan nimen synnystä on kaksi eri selitystä. Toisen mukaan 

1650-luvulta peräisin olevalla kartalla Lapaluoto tunnetaan vielä nimellä Lappö eli 

Lapinsaari. Nimessä näkyy ruotsalaisvaikutus (Lapp 'lappi' ja ö 'saari'), mutta nimen 

merkitys on peräisin Raahen syntytarusoon liittyvästä saamelaisvaikutuksesta (Virtanen 

1999: 15–16). Toisen selityksen mukaan Lapaluoto-nimi taas olisi peräisin saaren 

muodosta. Maan pinnan noustessa meren alta paljastui luoto, joka muistutti lapaa 

(Tauvola: 7). 

 

Ahtaajan/katu on nimetty ahtaajan ammattinimikkeen mukaan. Kadun nimi on ensin 

ollut Välikatu. Myöhemmin nimi on muutettu Lapaluodonkaduksi, ja nykyisin katu 

tunnetaan nimellä Ahtaajankatu. (Virtanen 1999: 76.) Sana ahtaaja on johdos verbistä 

ahdata. Ahtaajalla tarkoitetaan ahtaustyöntekijää. Itse ahtaustyöllä tarkoitetaan laivojen 

lastaus- ja purkamistyötä. (KS 2006 s.v. ahtaaja.) Ahtaa-verbi on laajalti tunnettu 

itämurteissa, ja se onkin ikivanha omaperäinen verbi. Sen merkitys ei ole aluksi liittynyt 
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sullomiseen tai tunkemiseen. Tämä merkitys verbille lienee tullut balttilaisperäisen 

ahdas-sanan vaikutuksesta. (Kaisa Häkkinen 2004 s.v. ahtaa.) Verbi sai laivan 

lastaukseen liittyvän merkityksen luultavasti 1800-luvun lopulla (SSA 1992 s.v. ahtaa). 

Luokittelutunnus: 2 A 31 SH 

 

Kipparin/katu on nimetty kipparin ammattinimikkeen mukaan. Kippari-sanalla voidaan 

tarkoittaa aluksen päällikköä, laivuria tai merikapteenia. Sana on mahdollisesti lainaa 

muinaisruotsista sanasta skipari, jota nykyruotsista vastaa skeppare. (Häkkinen 2004 

s.v. kippari.) Luokittelutunnus: 2 A 31 SH 

 

Luotsin/katu on nimetty luotsin ammattinimikkeen mukaan. Luotsi-sanalla tarkoitetaan 

henkilöä, joka ohjaa ja opastaa laivaliikennettä. Sana on lainautunut ruotsin kielen 

sanasta lots ´luotsi´. (Häkkinen 2004 s.v. luotsi.) Kadun nimi on muuttunut vuosien 

varrella useaan otteeseen: ensin nimi on ollut Mäkikatu, sitten Elkonkatu ja nykyisellään 

katu tunnetaan Luotsinkatuna (Virtanen 1999: 76). Mäkikatuna katu tunnettiin 1920-

luvulla ja Elkonkatuna 1940-luvulla (Virtanen 1999: 183). Luokittelutunnus: 2 A 31 SH 

 

Pursimiehen/katu on saanut nimensä pursimiehen ammattinimikkeen mukaan. 

Pursimies on yhdyssana, jonka perusosana on mies ja määriteosana pursi. Sanalla 

tarkoitetaan laivan kansimiesten tehtäviä johtavaa kokenutta merimiestä (KS 2006 s.v. 

pursimies). Pursi-sana on vanha germaaninen laina, jonka alkuperäismuodoksi on 

rekonstruoitu *burda ´lauta´ (Häkkinen 2004 s.v. pursi). Mies-sanalle löytyy 

etymologisia vastineita kautta koko itämerensuomen. Nimen alkuperä on kuitenkin 

epäselvä. (Häkkinen 2004 s.v. mies.) Katu tunnettiin ennen nimellä Rautatienkatu, 

mutta katu on muutettu myöhemmin muotoon Pursimiehenkatu. Luokittelutunnus: 2 A 

31 SH 

 

Tullimiehen/katu on nimetty tullimiehen ammattinimikkeen mukaan. Tullimies on 

yhdyssana, jonka perusosana on mies ja määriteosana tulli. Tulli-sana merkitsee tuonti- 

tai vientimaksua, ja se on lainaa ruotsin kielen sanasta tull (Häkkinen 2004 s.v. tulli). 

Mies-sanan selitys löytyy Pursimiehenkatu-kohdasta. Ennen katu tunnettiin nimellä 

Maivaperänkatu, mutta nimi on muutettu myöhemmin muotoon Tullimiehenkatu 

(Virtanen 1999: 76). Luokittelutunnus: 2 A 31 SH 
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5. TUTKIMUSTULOSTEN JÄSENTELYÄ 
 

 

Nimiaineistoni oli rakenteeltaan hyvin samankaltaista. Tämä selittyy sillä, että 

tienimistö on nimenosiltaan yhtenäistä: nimet koostuvat perusosasta ja sitä 

määrittelevästä määriteosasta. Kaikki tutkielmassani esiintyvät nimet ovat siis 

nimenosiltaan kaksiosaisia. Suurin osa, eli kaikkiaan 68,4 prosenttia, nimistä oli 

perusosaltaan tyyppiä katu. Toiseksi eniten oli tie-perusosaisia nimiä, joita oli kaikkiaan 

21,1 prosenttia. Kuja-, laakso-, rinne- ja mäki-perusosaisia oli jokaista 2,6 prosenttia. 

 

Nimiaineistostani analysoiminen syntaktis-semanttisen luokittelumallin avulla oli 

joiltain osin hankalaa, sillä teiden ja katujen nimet eivät välttämättä ole saaneet 

nimenantoperustettaan suoraan ympäristöstään. Tällaisia nimiä olivat esimerkiksi 

aihepiirinimet, joita oli käytetty Varvin ja Lapaluodon kaupunginosan kohdalla. 

Aihepiirinimiä oli tutkielmassani mukana yhteensä 12 kappaletta, eli 31,6 prosenttia 

kaikista nimistä. Hyvin lähellä aihepiirinimiä olivat myös muutamat muut aineistossani 

esiintyneet nimet: Hampputie, Klupukatu ja Karikontie ovat saaneet nimensä 

merenkulkuun liittyvien asioiden mukaan. 

 

Tutkielmassani esiintyy 3 nimeä, jotka ovat nimetty henkilön mukaan. Hämäräksi jäi 

Haksluodontien alkuperä: se on joko nimetty henkilön tai tapahtuman mukaan. Yhtä 

aineistoni nimistä, Kveekarinkatua, ei voi ihan täysin luokitella henkilön mukaan 

nimetyksi. Nimeäminen on tapahtunut uskonnollisen ryhmän ja siihen liittyvän 

tapahtuman mukaan. Paikan mukaan nimettyjä teitä ja katuja oli yhteensä 18 kappaletta, 

eli 47,4 prosenttia kaikista nimistä. Näiden nimien analysoiminen syntaktis-semanttisen 

luokittelumallin avulla oli mieleisintä, sillä analyysimalli sopii juuri tällaisten 

ympäristönsä kautta nimensä saaneiden paikkojen tutkimiseen. 

 

Purjelaivakaudella on ollut selkeä vaikutus Raahen tienimistöön. Purjelaivakauteen 

viittaavia nimiä on otettu käyttöön vuosia varsinaisen purjelaivakauden jälkeen – ja 

tähän teemaan tukeudutaan yhä vieläkin. Historia saa, ja sen tulee, näkyä nimistössä. 

Näin säilytämme arvokasta kultuuriperintöä, ja myös kosketus paikalliseen historiaan 

säilyy. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 
 

 

Tutkielmani aiheena oli 1800-luvun purjelaivakauden vaikutukset Raahen kaupungin 

tienimistöön. Pyrkimyksenäni oli selvittää nimien historia: mistä nimet ovat peräisin, 

miten ne ovat päätyneet Raaheen ja mitä ne todella tarkoittavat. Tutkin aihettani 

mahdollisimman monipuolisesti ja tarkasti käyttäen metodeinani kulttuurihistoriallista 

sekä etymologista tutkimusta. Tutkimusmenetelmänäni käytin syntaktis-semanttista 

luokittelumallia. Keräsin aineistoni nykyisistä Raahen teiden ja katujen nimistä. Poimin 

sieltä nimet, jotka mahdollisesti viittaavat purjelaivakauteen. Nimien taustaa lähdin 

tutkimaan Raahen historiaan liittyvän kirjallisuuden, etymologisten sanakirjojen ja 

Raahen vanhojen kartta-aineistojen avulla. Haastattelin myös muutamaa henkilöä, joilla 

on paljon tietoa purjelaivakauden aikaisista tapahtumista.  

 

Raahen purjelaivakauden aikaisen nimistön selvittäminen olikin vaikeampaa mitä 

odotin. Muun muassa ikääminen tuotti ongelmia. Tutkielmani aiheena oli 

purjelaivakauden vaikutuksen tutkiminen, joten nimiaineistoni ei ole pelkästään tuona 

aikana nimettyä. Tämän teeman pohjalta Raahessa on nimetty katuja paljon 

myöhemminkin – viimeisimmät tiet viime vuonna. Purjelaivakauden vaikutuksesta 

syntyneet nimet ovat rakenteeltaan melko samanlaisia: nimien perusosat ja määriteosat 

olivat hyvin samankaltaisia keskenään. Nimien alkuperä oli hyvin useiden nimien 

kohdalla myös sama: monet nimistä olivat lainautuneet ruotsin kielestä. Tämä selittyy 

sillä, että purjelaivakauden aikainen sanasto oli hyvin pitkälti ruotsalaisperäistä. 

Syntaktis-semanttisen luokittelumallin käyttäminen osoittautui hiukan ongelmalliseksi, 

sillä osa tienimistöstä on tietyn aihepiirin mukaan nimettyä. Tällöin nimeämisperusteen 

määrittäminen käy hankalaksi, sillä nimi saattaa juontua paikkaan kuulumattomasta 

seikasta. 

 

Miettiessäni aihetta kandidaatintutkielmaani minulle oli selvää, että teen tutkielmani 

nimistöön liittyvästä aiheesta. Valitsemani aihe oli mielestäni mielenkiintoinen, mutta 

sen valitessani minulla ei ollut aavistustakaan siitä, kuinka vaativa aiheeni 

todellisuudessa on. En kuitenkaan aio lannistua, vaan jatkan näillä näkymin Raahen 

nimistön tutkimista pro gradu -työssäni. Saarien, matalikkojen ja karien nimistön 

tutkiminen jäi tästä työstä ulkopuolelle, mutta ehkä voin palata siihen myöhemmin. 
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LIITE 1 Syntaktis-semanttisen analyysin pääpiirteet (Ainiala ym. 2008: 108–110) 
 
Syntaktisten osien lukumäärä 
 
Nimenosan syntaktis-semanttinen funktio 
A = paikan lajia ilmaiseva (Musta/lahti) 
B = nimittävä (Iso / Mustalahti; Porvoo) 
C = erityispiirrettä ilmaiseva (Musta/lahti) 
 
Nimeämisperusteet 
10. Paikan sijainti, asema 

11. Täsmällinen sijanti (Ahvenlahden/kari, Ranta/pelto) 
12. Suhteellinen sijainti (Ala/suo, Etelä/pelto) 

20. Paikan (luonnollinen) ominaisuus 
21.Topografinen ulottuvuus tai hahmo (Laaja/lahti, Vähä/mäki, Koukku/järvi) 
22. Maaperän, veden, materiaalin laatu tai ominaisuus (Musta/järvi, Teva/järvi, Hieta/lahti) 
23. Muunlainen ominaisuus (Vanha/kylä) 

30. Paikalla oleva, esiintyvä 
31. Yksilöllinen tarkoite (Riihi/mäki) 
32. Kollektiivinen tarkoite (Haapaniemi, Ilves/kallio) 

40. Paikan suhde ihmiseen 
41. Omistus, nautinta, asuminen (Anttila, Antin/pelto) 
42. Käyttö, tekeminen, alkuperä (Onki/kallio, Tanssi/kallio, Laidun/mäki) 
43. Tapahtuma (Surma/luoto, Riita/maa) 

 
Leksikaalinen analyysi 
 
S Substantiivi 
N Propri 
NP Paikannimi 
NK Koko nimi 
NO Paikannimen osa 
NH Henkilönnimi 
NHE Etunimi 
NHS Sukunimi 
NHL Lisänimi 
NM Muu propri 
 
SA Ei-proprinen substantiivi, tarkoitteena: 
SP Paikka, artefakti yms. 
PL Luonnonpaikka 
PK Kulttuuripaikka, artefakti 
PM PL/PK 
MVI Luonnonaines (maa, vesi, lumi, jää; sääilmiöt) 
SK Kasvikunta 
KL Luonnonkasvit 
KK Viljelykasvit 
SE Eläinkunta 
EK Kotieläimet 
EY EL/EK 
SH Ihminen, yhteisö 
HK Kulttuurituote (esine, väline ase, tarveaine ym.) 
HE Sosiaalinen elämä (työ, huvi, riita, uskomukset, tunteet, ajanjako jne.) 
D Adjektiivi(n yhdyssanamuoto) 
B Paikan averbin t. lokaalipotposition yhdyssanamuoto 
V Verbin yhdyssanamuoto, partisiippi 
X Numeraali, prepositioilmaus 
SS Sijaintia ilmaiseva sanaliitto 
SM Muu sanaliitto 
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LIITE 2  

 
 

Varvin ja Välikylän asemakaava vuodelta 1998 
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LIITE 3 

 
 

Raahen kaupungin asemapiirros vuodelta 1930 (osa vanhaa Raahea) 
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LIITE 4 

 
 

Raahen kaupungin asemapiirros vuodelta 1930 (Velkaperän kaupunginosa) 


