
Har stadsnamnet Varkaus något samband med det finska ordet varkaus ‘stöld’? Efter vem har Kajsa-
niemi fått sitt namn? Vad heter Nikolaistad i dag? Hur har vintersportens Himos, Levi, Parra, Ruka, Ylläs 
fått sina namn? Är de många orterna med namn på Pyhä- ursprungligen heliga platser? Hur kommer 
det sig att Korsnäs i Österbotten och Korsnäs i Nagu är helt olika namn? Vad är det för ”jungfrur”, ”kar-
lar” och ”käringar” som flera ortnamn syftar på?

Ortnamnen ger oss inblickar i språk, kultur, historia och i namngivarnas föreställningsvärld. Många 
namn vittnar också om hur landet har förändrats och obygden kultiverats.

Karttakeskus (Kartcentralen) har i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken gett 
ut ortnamnslexikonet Suomalainen paikannimikirja med över 4 800 uppslagsord. Lexikonet innehål-
ler artiklar om bland annat namnen på alla existerande eller tidigare kommuner, viktigare tätorter och 
bosättningscentrum, på de högsta fjällen, största sjöarna och viktigaste öarna. Också svenska och sa-
miska ortnamn behandlas. Lexikonet har över 1 000 svenska ortnamn som uppslagsord och innehåller 
ca 400 artiklar om svenska namn i Finland, från Alberga till Östermyra.

Sammanlagt trettio namnforskare har medverkat i. De flesta av författarna har mångårig erfarenhet av 
vetenskaplig ortnamnsforskning. Tanken på ett heltäckande finskt ortnamnslexikon väcktes redan på 
1800-talet, men först nu har alltså drömmen gått i uppfyllelse. Finland har också fått en värdig mot-
svarighet till de namnlexikon som tidigare har utkommit i Danmark, Norge och Sverige.

Boken är en handbok inte bara för namnforskare utan också för t.ex. redaktörer, lärare, historiker, 
hembygdsvänner och turister. Den är en intressant läsebok om våra ortnamns historia. Lexikonet är 
rikt illustrerat med gamla och moderna kartor och annat bildmaterial som belyser namnens bakgrund 
och väcker läsarens nyfikenhet.

Suomalainen paikannimikirja
•	 592	sidor
•	 inbunden
• format 210 mm x 295 mm
• pris ca 59 €
• försäljning: Kartcentralens butik i Helsingfors; 
 www.karttakeskus.fi, välförsedda bokhandlar 
 och varuhus

Mer information om Suomalainen paikannimikirja:
Peter Slotte
redaktör
specialforskare, Forskningscentralen för de inhemska språken
tfn. 09–731 5239
e-post: peter.slotte@focis.fi

Markus Hotakainen
förlagschef, Karttakeskus
tfn. 0205 777 425
e-post: markus.hotakainen@karttakeskus.fi

Recensionsexemplar och bild av pärmen:
Johanna Duarte
marknadsföringsassistent, Karttakeskus
tfn. 0205 777 416
e-post: johanna.duarte@karttakeskus.fi

Karttakeskus (f.d. Genimap kartat ja tietokirjat) är Finlands ledande kartförlag med utgivning av bl.a. 
väg- och friluftskartor, karprodukter på cd-rom, faktaböcker, resehandböcker och världsatlaser. Kart-
centralen ingår i koncernen Affecto som har specialiserat sig på beslutsstöd (business intelligence) och 
geografiska informationssystem. Koncernen är verksam i Finland, Sverige och de baltiska länderna.

Atomitie 2, 00370 Helsingfors, Tfn. 0205 777 11, fax 0205 777 199, www.karttakeskus.fi

Lehdistötiedote

Forskningscentralen för de inhemska språken, Focis, är ett statligt institut för språkforskning och språkvård. Focis 
bedriver forskning i finska, svenska, samiska, romani och finländskt teckenspråk. Till verksamheten hör språkvård, 
lexikografi och olika forskningsprojekt. Focis har också ett omfattande bibliotek och språkvetenskapliga arkiv.

Ortnamnslexikonet Suomalainen paikan-
nimikirja förklarar tusentals ortnamn i Finland


