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HISTORIALLINEN KARHUNPEIJAIS
RITUAALI JA KARHUNKALLOMÄNNYT 

ARKEOLOGISINA KOHTEINA

U. Moilanen, T. MUhonen, M. Piha, J. RanTanen & J. Tiilikkala

JOHDANTO

Suomalaisen karhuperinteen keskiössä on 
useaan osioon jakautuva karhunpeijaisri-
tuaali, joka saattoi olla monta päivää kestävä 
uskomuksiin perustuvien tapojen sarja. Ri-
tuaali toimitettiin kevättalvella karhun olles-
sa vielä pesässään talviunilla. Eläin herätet-
tiin ja tapettiin, minkä jälkeen se kuljetettiin 
karhunpyytäjien kotikylään peijaisia varten. 
Peijaisissa, jotka olivat suuret juhlat ja joihin 
osallistui paljon väkeä, keitettiin ja syötiin 
karhunliha, ja erityisesti pääkallo puhdis-
tettiin huolellisesti. Karhun kulmahampaat 
revittiin juhla-aterian yhteydessä irti ja jaet-

Abstract – Historical bear ritual and skull trees as archaeological sites

In the Finnish folk tradition, the bear hunt ended with a feast in which the animal was ritually “re-
turned” to the forest. The ritual included hanging a bear skull on a pine tree. This article examines the 
skull tree ritual sites from archaeological and historical perspectives. These sites can often be identi-
fied by place names. Although most of the ritual trees have already disappeared from the landscape, 
the material remains of rituals may be archaeologically detectable. In theory, the sites may contain 
bear skulls, teeth and bones, and coins that have been left in the sacred places. However, based on 
literature review and fieldwork, finding bones from these sites is unlikely. Coin finds from two exam-
ined skull tree sites are dated to the 18th century. Based on the coin finds as well as certain features 
of settlement and hunting history, and literary sources, the bear skull tree ritual mentioned in the 
historical sources likely dates to the 16th-19th centuries. Bear traditions are layered, and the skull tree 
sites known from literary sources probably represent only the youngest layer of these traditions.
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tiin pyytäjien kesken myöhemmin taikatar-
koituksissa käytettäviksi. Aterian jälkeen 
karhun kallo ja joskus myös muu luuranko 
kuljetettiin juhlallisesti saattueessa erityisel-
le puulle, usein männylle, johon kallo nos-
tettiin (kuva 1). Karhunkallohongan luona 
saatettiin vielä juoda peijaisoluet, minkä jäl-
keen paikalta poistuttiin hiljaisuuden saatte-
lemana. Koko peijaisrituaali vietiin läpi ka-
levalamittaisten kansanrunojen säestämänä.

Toisinaan on ajateltu, että karhunkallon 
petäjään nostaminen olisi jonkinlainen uhri-
toimitus,1 mutta tämä ajatus on mitä ilmei-
simmin väärä. Sen sijaan rituaalin keskeinen 
tarkoitus oli monien uskontotieteilijöiden 
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ja folkloristien mukaan korostaa ihmisen ja 
karhun läheistä suhdetta, ottaa karhun voi-
mat metsästäjille ja auttaa metsästetty karhu 
syntymään uudelleen. Rituaalissa näkyy voi-
makkaana karhun kunnioitus ja vakuuttelu, 
ettei kontiota vastaan ole käytetty väkivaltaa. 
Karhua kohtaan osoitettu arvonanto ja so-
vinnollisuus näkyvät myös siinä, että eläin 
käsitettiin omien hautajaistensa kunniavie-
raaksi, joka toivotettiin tervetulleeksi peijais-
taloon ja jonka kanssa paiskattiin käpälää. 
Peijaisia kuvataan joskus lähteissä vakaviksi 
juhliksi, mikä sopii hyvin yhteen niiden pe-
rusolemuksen – tärkeän olennon hautajais-
ten – kanssa.2 

Kuvausten perusteella rituaalit ovat jät-
täneet maastoon näkyviä merkkejä: puihin 
naulattuja kalloja ja niiden juurelle asetet-
tuja tai mahdollisesti maahan haudattuja 
luita. Toisinaan kallopuurituaalin yhteydes-
sä on ammuskeltu, jopa puiden runkoihin, 
joten luoditkin voisivat olla arkeologisesti 
löydettävissä.3 Kerrotaan myös, että paikoin 
puuhun nostettavan kallon sisään pantiin 
raha.4 Karhunkallohongista on myös säi-
lynyt niiden luona käyneiden kuvauksia 

1800-luvulta, samoin puista kertovia kan-
sanrunoja. Vielä nykyäänkin on jäljellä joi-
takin pystyssä olevia kallopetäjiä eri puolilla 
Suomea (kuvat 1–2).5 Näin ollen kallohon-
kia voidaan pitää sellaisena osana karhun-
peijaisrituaalia, jota on mahdollista tutkia 
arkeologisesti. Tässä artikkelissa käytämme 
kyseisestä rituaalin osasta nimitystä “kallo-
puurituaali” ja tarkastelemme sen ajoitusta 
sekä siihen liittyvien kohteiden arkeologista 
tutkimuspotentiaalia.

Aihepiiri asettuu osaksi suomalaista 
kansanuskon arkeologista tutkimusta, jota 
toistaiseksi on tehty melko vähän. Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen stipendiaatit 
keräsivät kyllä jo 1800-luvulla tietoja kan-
sanuskon piiriin kuuluvista pyhistä paikois-
ta, mutta kyseessä oli Suomen ”muinaisai-
kojen” jälkien paikallistaminen ajallisesti 
laveassa mielessä. Kansanusko on herättänyt 
arkeologista kiinnostusta yleisen uskonto-
arkeologian nousun myötä lähinnä vasta 
2000-luvulla, jolloin on tutkittu mm. eri-
laisia uhripaikkoja, kuten kiviröykkiöitä ja 
uhrilähteitä.6 Myös taikaesineiden tutkimus 
limittyy karhunpeijaisrituaalien tutkimuk-

Kuva 1a–b. A – Henrik Laitisen 
piirros Kangasniemen Ohensa-
lon karhun kallohongasta kal-
loineen (Manninen 1953: 77).  
B – Samuli Paulaharjun piir-
ros vuodelta 1908 Kesälahden 
Hummovaaran ns. Lönnrotin 
petäjästä, johon kaadettujen 
karhujen kalloja nostettiin (Mu-
seovirasto, kansatieteen kuvako-
koelma, KK1018:594).

a b
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seen, sillä karhun ruumiinosia tai kallosta 
peijaisissa revittyjä kulmahampaita voitiin 
käyttää erilaisissa taikatarkoituksissa.7

Matti Sarmelan mukaan perimätietoa 
karhunkallopuista on eniten Keski-Suomes-
ta Savoon ja Kainuuseen ulottuvalta sisä-
maa-alueelta, ja huomattavasti harvinaisem-
pana Hämeestä, Pohjanmaalta, Karjalasta 
ja Varsinais-Suomesta.8 Tutkimuksemme 
pohjana on Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä 
ja Keski-Suomessa toteutetut arkeologiset 
inventoinnit kohteilla, joilla perimätiedon 
tai historiallisten lähteiden perusteella on 
sijainnut karhunkallohonka. Yhdessä in-
ventoidussa kohteessa on perimätiedon mu-
kaan vietetty karhunpeijaisia. Suurin osa 
tutkituista kohteista sijaitsee pienillä saaril-
la, joiden nimissä esiintyy usein ilmaus kar-
hunpää (kuvat 3–5, 7). 

Kuvaamme tässä artikkelissa ensin kar-
hunpeijaisrituaalia sekä karhunpääsaaria 
rituaalikohteina: mitä niistä tiedetään ja 
millaisista lähteistä tietoa on saatavilla. Sen 
jälkeen esittelemme tutkimamme arkeolo-
giset kohteet (kuva 3) ja pohdimme kallo-
honkakohteiden arkeologista potentiaalia. 
Lopuksi esitämme uusia ajatuksia tutki-
muksemme keskiössä olevan kallopuuritu-
aalin ajoituksesta.

KALLOPUURITUAALI JA KARHUNPÄÄ
SAARET RITUAALIPAIKKOINA

Vanhimmat kirjalliset kuvaukset karhun-
peijaisrituaaleista ovat 1600-luvulta. Piispa 
Isak Rothoviuksen Turun akatemian vih-
kiäisjuhlassa 15.7.1640 pitämässä saarnassa 
on kuvattu talonpoikien rituaaleja, joihin 
kuului maljan juominen karhun kallosta 
sekä eläimen murinan matkiminen.9 Kivi-
järvellä vuonna 1662 pidetyillä rovastinkä-
räjillä puolestaan syytettiin paikallista rah-

vasta karhunpään kuljettamisesta laulun 
helkkyessä ja kirkonkellojen soidessa.10 On 
tärkeä huomata, että näihin mainintoihin ei 
kuitenkaan sisälly kuvausta karhun kallon 
kuljettamisesta saareen tai kallon ripustami-
sesta puuhun.

Suomen Kansan Vanhoihin Runoihin 
(SKVR) on kerätty runsaasti karhuihin liit-
tyviä kansanrunoja. Kansanrunojen keruut 
ajoittuvat pääasiassa 1700-luvulta 1900-lu-
vulle, mutta eniten niitä kerättiin 1800-lu-
vulla.11 Karhunkallohongat ovat kansanru-
noaineistossa olennainen elementti, koska 
moniin karhunpeijaisrunoihin kuuluu ri-
tuaalin osa, jossa karhun pääkallo ripuste-
taan kallomäntyyn. Kansanrunojen kaava 
on pääpiirteissään sama kuin 1600-luvun 
lopulle ajoittuvassa Viitasaaren tekstissä, 
jossa on vanhin tunnettu kuvaus karhunkal-
lohonkien käytöstä ja joka niin ikään löytyy 
Suomen Kansan Vanhoista Runoista.12 Viita-
saaren tekstissä karhunkallohonkaan liitty-
vä osio kuuluu seuraavasti:

“Minä veiſin metzäähän
Culdaiſen cuningani
Petäjän oxaan menningöſä
Tälä minun poicani pä
minun culdani cuvusta
Täällä vanhin poica veljexiä
On minun poikani poloiſet
Jopa ne uhuſa uvitettin
Eipä minuſa mieſtä enſingähän
Tulin tänne cuhtuchin hyvin
Tälle peſälle pahalle
Tälle oxalle onnettomalle”13

Myös Iisalmelta on peräisin karhunpeijaisia 
käsittelevä mielenkiintoinen merkintä, jos-
sa karhunkallon mäntyyn viemistä kuvaava 
kohta kertoo:

“Tekkiit karsikon, lähellä taloa petäjä, 
yksi oksa jätettiin pitkäksi, johon silmä-
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reiästä karhun pääluu pantiin. Kun honkaan 
lähettii viemään:

Lähes kulta kulkemaa,
Hoppee vajeltammaa
Tätä kultaista kujjoo,
Hopiaista tietä myöten!
Ei tätä paijuu panna
Eikä raitaa raketa,
Vaan honkaa hyvvään puuhu,
Petäjäiseen pensaase (pienosee).
Kun mies nousee karsikkoon:
Joka tuon ohton ottanoo,
Kullan pois kulettannoo,
Väännä päätä väärällee,
Kättä koukkuun kokkoo,
Nokka syrjään syssee!
(Se nk. kostoks joka koskees.)”14

Kallohonka sijaitsi tässä tapauksessa lä-
hellä taloa, ja runon lopussa varoitetaan, 
että mahdollista kallovarasta odottaa an-
kara rangaistus. Lisäksi muistiinpanossa 
huomautetaan, että ”Eri karsikko pitää olla 
kullekin karhun pääluulle.” Kuvaus saalis-
karsikosta on mielenkiintoinen, sillä usein 
karhunkallomäntyjä kuvaavissa kertomuk-
sissa todetaan, että kallot oli nostettu sa-
maan puuhun. Käytäntö on siis selvästi 

vaihdellut paikasta riippuen. Kallohonka-
kuvauksissa ei myöskään aina mainita, että 
mänty olisi tapahtuman yhteydessä karsittu.

Suomen Kansan Vanhoista Runoista löy-
tyy myös karhuun liittyviä loitsuja ja muuta 
perinnettä. Niiden funktio on usein karjan 
suojeleminen metsän pedoilta. Myös Suo-
men murteiden sana-arkiston murrelipuista 
ja Suomen murteiden sanakirjan sana-artik-
keleista löytyy yksittäisiä mainintoja kar-
huun liittyvistä uskomuksista, mutta näis-
säkään tiedoissa karhunkallohongat eivät 
ole erityisen keskeisessä asemassa. Karhun-
peijaisista kertovaa perimätietoa on myös 
tallennettu Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran arkistoon. Runoperinnettä tunne-
taan monesta maakunnasta Suomessa sekä 
maamme lähialueilta, mutta Savo, Karjala ja 
Pohjanmaa ovat olleet erityisen antoisia pe-
rinteenkeruupaikkoja.

Karhunkallopuut tunnetaan myös muis-
sa kuvauksissa. Ernst Bonsdorffin melko 
seikkaperäisessä tekstissä vuodelta 1878 
kerrotaan Hartolan Jääsjärven Vehkasalon 
kupeessa sijaitsevasta pienestä kallioisesta 
Pääsaaresta. Sen keskellä oli parin kyynärän 
pituinen, kyynärän levyinen ja parin kyy-
närän syvyinen hauta, jonka sisäsivustat oli 
peitetty kivillä ja hirsillä. Bonsdorffin käy-

Kuva 2. 1960-luvun alussa kuvat-
tu karhunkallomänty Saarijärvel-
lä. Kuvassa olevat vanhat miehet 
muistivat nuorena nähneensä 
puussa vielä kalloja. Kuva: Hel-
mer Selin (Albumit auki).
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dessä ensimmäisen kerran saarella vuonna 
1861, oli hauta ⅔ syvyydeltään pääkalloja 
täynnä. Bonsdorff arvioi kalloja olevan ai-
nakin pari sataa. Suurin osa kuului karhul-
le, mutta mukana oli myös joitakin ilveksen 
kalloja. Muutamat kallot olivat hyvin säily-
neitä, mutta enimmät olivat mädänneitä. 
Aivan haudan vieressä kasvoi tavattoman 
suuri ikivanha kuivettunut mänty. Kun kar-
hu oli saatu kaadettua, kokoontui lähiseu-
dun kansa perimätiedon mukaan Pääsaarel-
le, jonne surmattu eläin vietiin. Kansa piti 
samalla suuret pidot, joiden tärkein ruoka 
oli karhunliha. Kallot heitettiin tähän kivi-
seen ja hirsiseen hautaan, ja jokaista kaadet-
tua karhua kohden ammuttiin luoti haudan 
reunalla seisovaan honkaan.15 Kuvauksen 
perusteella paikka olisi ainutlaatuinen ar-
keologinen kohde, mutta useasta perus-
teellisesta yrityksestä huolimatta vuonna 
2019 tehdyssä inventoinnissa ei onnistuttu 
paikantamaan Pääsaarta luotettavasti.16 On 
myös mahdollista, että karhunhauta on tu-
houtunut myöhemmän maankäytön myötä.

Christian Salmeniuksen 1700-luvulla 
kirjoittamassa pohjalaisia karhunpeijaisia 
kuvaavassa teoksessa sen sijaan kerrotaan, 
että tapana oli kallon ripustaminen puun-
oksaan, juoman kaataminen kalloon ja tä-
män kumartaminen.17 Salmenius yhdistää 
kallorituaalin esikristillisiin tapoihin, kuten 
myöhemmin folkloristit ja uskontotieteili-
jät, jotka ovat pitäneet karhunpeijaisrituaa-
lia jopa kivikautisena. Esimerkiksi Kaarle 
Krohn ja Ivar Paulson pitivät karhunpei-
jaisrituaaleja ja kallon puuhun ripustamista 
“muinaissuomalaisena”.18

Myös Matti Sarmela erittelee peijaisri-
tuaalin ja muun karhuperinteen element-
tejä siten, että karhunmetsästys rituaalisine 
lihansyömisineen ja karhunkallon palau-
tuksineen on karhuperinteen vanhin ker-
rostuma. Se periytyy Sarmelan mukaan 

“eräkaudelta” “keräilijä-metsästäjien kult-
tuurista”, jolle tosin ei anneta eksplisiittistä 
ajoitusta.19 Sarmelan voi tulkita tarkoitta-
van rautakautta edeltävää aikaa, sillä kar-
huperinteen seuraava kerrostuma, kaski-
kulttuuri, ajoittuu hänen tutkimuksessaan 
rautakauteen, johon aikaan liittyisivät myös 
karjansuojaloitsut. Eräkausi tarkoittanee 
siis Sarmelalla pronssi- ja kivikautta, mikä 
käy ilmi siitäkin, että hän liittää kivikautiset 
hirven- ja karhunpääesineet peijaisrituaa-
leihin.20 Myös Honko et al. ja Anna-Lee-
na Siikala yhdistävät suomalaiset karhun-
kallopuut suomalais-ugrilaisten kansojen 
karhurituaaleihin, joiden taustalla olisivat 
kansojen yhteisestä historiasta periytyvät 
ikivanhat uskomukset karhusta taivaasta 
laskeutuneena eläimenä.21 Samaan tapaan 
Hervan ja Lahelman pohjoismaista kosmo-
logiaa käsittelevässä teoksessa historiallisis-
ta lähteistä tunnettua karhunpeijaisrituaalia 
kallopuineen käsitellään samassa yhteydessä 
esihistoriallisten löytöjen ja suomalais-ugri-
laisten kansojen perinteiden kanssa.22

Myös historiallisissa sanomalehdissä 
kerrotaan kallohonkakohteista ja niillä suo-
ritetuista rituaaleista. Uudessa Suomettares-
sa 13.12.1880 (nro 149) kirjoitetaan Kan-
gasniemen Ohensalon Karhusaaresta, jonka 
keskivaiheilla sijaitsevan puun (kuva 1) ker-
rotaan olevan “5 syltä korkea ja 7,5 tuumaa 
paksu, täynnä ilman syömiä naarmoja ja 
orkosia; pohjoiskyljekseltä on weistetty lastu-
ja taikatarpeisiin. Karhujen pääkallot owat 
terwasnauloilla honkaan kiinnitetyt, ensim-
mäiset noin 4 kyynärää maasta, toiset aina 
ylempänä.”23 Kalloja sanottiin olevan neljä, 
mutta aikaisemmin niitä oli ollut seitsemän, 
ja karhun luita oli artikkelin mukaan löyty-
nyt puun juurelta melko syvältä pari vuotta 
aiemmin. Samassa lehdessä kerrotaan myös, 
että Tohmajärven Pitkälän kalliolla sijaitsi 
suuri uhripetäjä karhunampujan tilan vie-
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ressä ja että Kangasniemen Lääminkijärves-
sä sijaitsevassa Karhupääsaaressa oli vielä 20 
vuotta aiemmin pystyssä puu, jonka kylkeen 
oli naulattu karhun kalloja.

Kansanperinteessä kallopuuksi nimetään 
usein mänty (“kallohonka”). Voionmaan 
mukaan kallopuusta on käytetty myös nimi-
tyksiä kontiopetäjä, otsonmänty, koukope-
täjä ja koukohonka.24 Puulajina juuri mänty 
(honka) liittyy kansanperinteessä läheisesti 
karhuun. Kristfrid Gananderin Mythologia 
Fennicassa Hongottaren eli naispuoliseen 
honkaan liittyvän yliluonnollisen olennon 
kerrotaan olevan paitsi metsien suojelija 
myös karhun äiti ja imettäjä.25 Liisa Kasken 
mukaan karhun ja männyn yhteys kumpuaa 

vanhasta itämerensuomalaisesta perintees-
tä.26 Toisaalta karhun kalloja tiedetään jos-
kus nostetun myös kuusiin.27

Silmiinpistävää kallopuurituaaleissa on 
se, että monet sen suorituspaikoista vaikut-
tavat olleen saaria. Tämä käy ilmi historial-
lisista kuvauksista sekä “Karhunpääsaari” 
-tyyppisistä paikannimistä. Saarten vali-
koituminen rituaalipaikoiksi on johtunut 
todennäköisesti siitä, että niillä oli veden 
ympäröiminä paikkoina uskomuksellis-
ta merkitystä. Saaret on toisinaan miellet-
ty kansanrunojen maailmansyntymyyttien 
keskukseksi.28 Niillä on myös voitu uskoa 
olleen merkitystä mahdollisena elävien ja 
kuolleiden välisenä rajatilana, minkä vuok-

Kuva 3. Kartta inventoiduista kohteista. 1) Hirvensalmi Eteläselkä Karhunpäänsaari 2) Hirvensalmi Kieluvainen 
Karhunpäänsaari 3) Mikkeli Syväsmäki Kokkomäki 4) Joutsa Hirvijärvi Karhusaari 5) Mikkeli Hurtansalmi Karhun-
pääsaari 6) Mikkeli Kuolimo Karhunpääniemi ja niemen edustalla oleva nimetön saari 7) Mikkeli (ent. Ristiina) 
Someenjärvi Kontionpää (kallio) 8) Mikkeli Verijärvi Karhunpäänsaari, 9) Mäntyharju Korpijärvi/Salmenjärvi Kar-
hunpää (saari), 10) Sysmä Eljaksensalmi Pääsaari. Kartta: Jasse Tiilikkala.
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si ne ovat olleet sopivia paikkoja surmatun 
karhun siirtämiseksi tuonpuoleiseen. Sama 
uskomus on saattanut vaikuttaa myös väliai-
kaishautojen sijoittamiseen saariin historial-
lisella ajalla.29

ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET

Perinnetieteellisessä kirjallisuudessa ei ole 
juurikaan pohdittu karhunpeijaisten pää-
tösosaan liittyviä kallojen ripustuspaikkoja 
konkreettisina maastokohteina, vaan tut-
kimus on keskittynyt itse rituaaleihin ja 
niiden merkityksiin. Karhunkallohongat 
mainitaan yleensä kirjallisiin lähteisiin ja 
suulliseen perimätietoon viitaten rituaalien 
osana, ei paikkoina maisemassa. Karhun-
kallohonkien sijaintipaikkoja on toistaisek-
si tutkittu myös arkeologisesti vasta vähän, 
vaikka ne ovat herättäneet joidenkin var-
haisten arkeologien mielenkiinnon. 

Hjalmar Appelgren on kerännyt tal-
teen tietoja Halikon Karhunkankareesta 
ja sen kallohongista jo vuonna 1885 in-
ventoidessaan Halikon kihlakunnan mui-
naisjäännöksiä.30 Lisäksi Ruotsiin Savosta 
1600–1700-luvuilla muuttaneiden metsä-
suomalaisten kallopuurituaalin arkeologista 
potentiaalia on alustavasti selvitetty yhdessä 
opinnäytetyössä.31 Varsinaisia kaivaustut-
kimuksia ei kuitenkaan ole tehty yhdellä-
kään kohteella, mutta joitakin kohteita on 
tarkastettu aiemmissa inventoinneissa ja 
joitakin kohteita on viety muinaisjäännös-
rekisteriin.32 Kallopuukohteilla on selvää ar-
keologista tutkimuspotentiaalia, sillä rituaa-
lien materiaalisesta osasta on voinut säilyä 
jälkiä nykypäivään.

Kesällä ja syksyllä 2021 inventoimme 
yhteensä kymmenen historiallisten lähtei-
den perusteella karhunkallopuiden sijainti-
paikoiksi tiedettyä kohdetta Etelä-Savossa 

Hirvensalmella ja Mikkelissä sekä perimä-
tiedon mukaan peijaispaikkana pidetyn 
kohteen Syväsmäen Kokkomäellä (kuva 3). 
Lisäksi inventoimme Etelä-Savossa, Päi-
jät-Hämeessä ja Keski-Suomessa kuusi koh-
detta, jotka oli valittu mukaan tutkimukseen 
pääosin mahdollisesti karhunkallorituaaliin 
liittyvän paikannimen perusteella.33

Hirvensalmi Eteläselkä Karhunpäänsaari 

Hirvensalmen Eteläselän Karhunpäänsaari 
(kuva 4) on monia muita tässä käsiteltäviä 
kallohonkakohteita suurempi, kallioinen 
saari. Se sijaitsee Puulalla Keski-Suomen ja 
Etelä-Savon välisen, vilkkaasti liikennöidyn 
vesireitin varrella. Perimätiedon mukaan 
kallohonka on sijainnut saaren pohjoisran-
nalla. Saaren inventoinnissa ei kuitenkaan 
löydetty varmoja merkkejä karhurituaalei-

Kuva 4. Eri-ikäisiä mäntyjä Hirvensalmen Eteläselän 
Karhunpäänsaarella. Yksikään kelopuista ei ilmeisesti 
ole kirjallisissa lähteissä mainittu kallohonka. Kuva: Ulla 
Moilanen.
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hin liitettävistä toiminnoista, sillä saarella 
on sen keskeisen sijainnin vuoksi runsaas-
ti eriaikaisten kävijöiden jättämiä jälkiä 
nauloista telttavaarnoihin ja pullonkork-
keihin.34 Saaren pohjoisosasta löytyi nuo-
remmalle roomalaisajalle ajoittuva kääntö-
jalkasolki.35

Hirvensalmi Kieluvainen Karhunpäänsaari 

Kieluvainen-nimisessä järvessä sijaitseva 
Karhunpäänsaari on pienikokoinen, vain 
hieman järven pinnasta nouseva saari (kuva 
5). Se on rannoilta kalliota, mutta keskiosas-
sa on luontaisesti hiekkaa. Saaren sijainti 
on syrjäinen, eikä se sijoitu minkään mer-
kittävän kulkureitin varrelle. Saari on ollut 
Letrun kylään kuuluvien lähitalojen aktiivi-
sessa käytössä vielä 1900-luvulla esimerkiksi 
retkipaikkana, ja maanomistaja kertoo vielä 
nykyäänkin retkeilevänsä saaressa lastenlas-
tensa kanssa.

Uudessa Suomettaressa (23.5.1881) 
kohteesta kerrotaan seuraavasti: “Saari on 
aiwan pieni, jotta siinä saa sijansa ainoas-
taan muutama puu ja näitten joukossa 

myös lyhyt waiwainen petäjä. Tämä on ol-
lut kuiwana jo monta kymmentä wuotta.” 
Puussa kerrotaan olleen kuusi kirveellä 
tehtyä pykälää, joista yhdessä oli vielä pe-
don hammas. Puun juurelta oli maata pen-
gottaessa löytynyt useita karhun leukoja ja 
hampaita, ja lähellä oli myös “syltä pitkä” 
vaaja, joka oli ollut kiinnitettynä puun kyl-
keen veistettyyn pykälään.36 Samassa leh-
dessä kerrotaan myös peijaisista, joita oli 
vietetty Letrun kylän eteläpuolisella mäel-
lä. Saareen kerrotaan tuodun myös muiden 
petojen, kuten ilvesten, suolet. Myös tässä 
lehdessä kerrotaan puita käytetyn uhripui-
na, ja karhua kovasti pelätyn ja kunnioite-
tun.

Saarelta löytyi inventoinnissa nauloja, 
kaksi rahaa 1700–1800-lukujen vaihteesta ja 
samanaikainen nappi.37 Rahat (kuva 6) löy-
tyivät kiinni toisissaan, mikä viittaa siihen, 
että ne voivat olla tarkoituksella maahan 
asetettuja. Ne saattaisivat liittyä saaren käyt-
töön karhunkallorituaalissa. Naulat sen si-
jaan ovat uudehkoja ja voivat liittyä paikalla 
sijainneeseen nuottakatokseen.38

Mikkeli Syväsmäki Kokkomäki 

Perimätiedon mukaan Hirvensalmen Let-
run kylän eteläpuolella kohoavalla (nykyi-
sin Mikkelin kaupunkiin kuuluvalla) mäellä 
järjestettiin karhunpeijaiset, jotka liittyivät 
Kieluvaisen Karhunpäänsaarelle viedyn kar-
hun karhurituaaliin.39 Nykyisten asukkai-
den mukaan kyseessä on korkea Kokko-
mäki, jolta on näkymä kauas ympäristöön. 
Mäen laki on aukea ja kallioinen, mutta sen 
rinteissä kasvaa tiheää puustoa.

Kohteen löytöjä olisi ollut vaikea tehdä 
ilman metallinilmaisinta. Ylärinteeltä laelle 
noustessa löytyi historiallinen, koristelema-
ton hihnansolki. Löytöpaikka oli nokinen 
ja siinä oli pienellä alueella hiiltä. Tämän 

Kuva 5. Hirvensalmen Kieluvaisen Karhunpäänsaari. 
Kuva: Ulla Moilanen.
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perusteella vaikuttaa siltä, että paikalla on 
poltettu nuotiota. Mäen laelta löydettiin 
lisäksi historiallinen nappi ja resentti he-
vosenkengän kappale.40 Löydöt kertovat 
ainoastaan ihmisten läsnäolosta paikalla eri 
aikoina, ei suoraan juuri peijaisista. Maan-
omistajan mukaan kohteella on käyty usein 
retkellä.

Joutsa Hirvijärvi Karhusaari

Uudessa Suomettaressa vuonna 1881 jul-
kaistun jutun mukaan Hirvenlahden Hir-
vijärvessä olisi Karhunpääsaari -niminen 
luoto, jossa olisi kasvanut karhunkallo-
honka.41 Lehdessä mainittu Hirvijärvi si-
jaitsee Joutsan ja Hirvensalmen kuntien 
rajalla. Järvessä ei kuitenkaan ole nykyi-
selle tai vanhoille peruskartoille merkittyä 
Karhunpääsaarta, eikä paikasta löytynyt 
tietoa Kotuksen digitaalisesta Nimiarkis-
tosta. Nimiarkiston mukaan Hirvijärven 
Säkkisaaren länsipuolella oleva pieni saari 
on tosin tunnettu nimellä Karhusaari, ja se 
saattaa hyvin olla sama kuin lehdessä mai-
nittu Karhunpääsaari. Täyttä varmuutta 
tästä ei kuitenkaan ole, sillä Nimiarkiston 
keruukortissa kerrotaan vain lakonisesti, 
että Karhusaari on “Pieni saari Hirvijärves-
sä Säkkisaaresta länteen. Karhuja ei muis-
tettu.”42

Saari inventoitiin metallinilmaisimien 
kanssa, mutta mitään karhunpeijaisrituaa-
leihin viittaavaa ei löytynyt. Saarelle lähelle 
rantaa on rakennettu laavu ja nuotiopaikka, 
ja lisäksi keskelle saarta on pystytetty puu-
vaja. Saaresta löytyi runsaasti retkeilijöiden 
jättämiä metalliesineitä, kuten pullonkork-
keja, mikä vaikeutti inventointia. Maape-
rään viimeisen vuosisadan aikana kertyneen 
metallijätteen runsauden vuoksi kaikkia 
metallinilmaisimen osoittamia metalleja ei 
voitu kaivaa esiin.43

Mikkeli Kuolimo Hurtansalmi Karhunpääsaari

Kuolimon Hurtansalmessa sijaitseva Kar-
hunpääsaari koostuu kahdesta pienestä 
vierekkäin olevasta saaresta, joita yhdistää 
maatunut kannas. Nämä saaret ovat samoin 
matalalla kannaksella yhteydessä edelleen 
Orissaareen. Karhunpääsaarta ei ole mer-
kitty paikannimenä peruskartalle, mutta 
Nimiarkistosta löytyvän tiedon mukaan ky-
seistä maastonkohtaa on kutsuttu juuri tällä 
nimellä.44 Tiedossamme ei kuitenkaan ollut 
saarta koskevaa kansanperinnettä, joka viit-
taisi karhunpeijaisiin. 

Inventointilöydöt koostuivat suurem-
massa saaressa pääsääntöisesti kiväärin 
paukkupatruunoista. Niitä löytyi etupäässä 
saaren keskiosasta ison maakiven lähistöltä. 
Lisäksi saaresta löytyi yksi haulikon patruu-
nan hylsy. Pienemmän saaren kaakkoisran-
nassa havaittiin nuotiosija, pienistä kivistä 
koottu matala rakenne, jossa oli runsaasti 
hiiltä. Resentiltä vaikuttava nuotiokiveys 
liittynee alueella harjoitettuun metsästyk-
seen, kalastukseen ja retkeilyyn, eikä sitä 
tutkittu tarkemmin. Saaren luoteisosasta lä-
heltä rantaa löytyi aivan maakiven vierestä 
erittäin huonokuntoinen pajatekoinen rau-
tanaula. Muita nauloja ei löytynyt kummas-
takaan saaresta.45

Mikkeli Kuolimo Karhunpääniemi

Kuolimon Karhunpääniemi on korkea ja 
jyrkkärantainen, noin 300 metriä pitkä ja 
70 metriä leveä niemi. Niemen pohjoispuo-
lella on matala, pienikokoinen saari, jolla ei 
peruskartassa ole nimeä. On mahdollista, 
että saari on aikoinaan ollut nimetty Kar-
hunpääsaareksi ja että niemi olisi saanut 
nimensä saaren mukaan. Niemen korkeinta 
kohtaa on mahdollisesti käytetty aikaisem-
minkin kulkureittinä, mihin viittaa kor-
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keimmalta kohdalta löytynyt historiallisen 
ajan nappi46 sekä polun alaisesta maasta 
löytynyt erittäin syöpynyt raha, mahdolli-
sesti 25 penniä.47 Saaren todettiin olevan 
täynnä metalliromua, aina pullonkorkeista 
lyttyyn poljettuihin katiskoihin asti. Metal-
linilmaisimien käyttö oli siksi aikaa vievää, 
eikä kaikkia niiden osoittamia metalleja voi-
tu kaivaa esiin. Lisäksi aivan saaren kaak-
koispäätä ei ollut mahdollista tutkia paikkaa 
asuttavan maa-ampiaisyhdyskunnan takia. 
Mitään karhunpeijaisiin yhdistettävää ei 
saaresta löytynyt.48

Mikkeli (ent. Ristiina) Someenjärvi Kontion-
pää (kallio)

Kontionpään kalliokukkula rajoittuu 
pohjois-, etelä- ja länsiosaltaan kapeaan 
Someenjärveen. Tiedossamme ei ollut 
paikkaan liittyvää kertomusperinnettä ja tä-
mäkin paikka valikoitui inventointikohteek-
si ainoastaan nimensä perusteella. Nimiar-
kistossa on maininta, jonka mukaan “Kallio 
on jykevä ja näyttää vastarannalta katsottu-
na karhun päältä.”49 

Kontionpään kallioalueen lakiosa sekä 
pohjois- ja länsirantaa tutkittiin metallin-

ilmaisimilla, mutta alueelta löytyi vain re-
senttiä metallijätettä.50

Mikkeli Verijärvi Karhunpäänsaari 

Mikkelin Verijärven koillispäässä sijaitseva 
Karhunpäänsaari on mantereeseen kuroutu-
nut saari, jonka koko on noin 87 x 43 met-
riä. Saaren eteläosa on melko kivikkoista ja 
runsaan kasvillisuuden peittämää. Pohjois-
osassa on matala, luonnollinen kohouma, 
jossa maaperä on pääasiassa hiekkaa. Täl-
tä hiekkaiselta kumpareelta löytyi metal-
linilmaisimella kaksi rahaa (kuva 6), jotka 
saattavat kertoa kohteen rituaalikäytöstä 
1700-luvun lopulla.51

Kohteeseen liittyy maanomistajan ker-
toman mukaan paikallista perimätietoa. 
Sen mukaan karhu oli tappanut tilanomis-
tajan lehmän, minkä takia tilanomistaja 
tappoi karhun, leikkasi sen pään irti ja vei 
saareen varoitukseksi muille karhuille, jot-
ta nämä eivät enää surmaisi tilan lehmiä.52 
Tarina on hieman muista kohteista poik-
keava, mutta on mahdollista, että kohde on 
toiminut samanlaisena kallopuurituaalin 
paikkana kuin monet muut Karhunpää-
saaret.

0 1 2 cm
Kuva 6a–c. Löytöjä Hirvensalmen Kieluvaisen Karhunpääsaa-
relta. A – nappi; B – Kustaa IV Aadolfin aikainen (mahdollises-
ti 1/2) skilling 1800-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä; 
C – tunnistamattomaksi kulunut ruotsalainen raha. 
Kuva 6d–e: Löytöjä Mikkelin Verijärven Karhunpääsaaresta.  
D – tunnistamattomaksi kulunut raha; E – Kustaa III:n 1/24 
riikin taaleria vuodelta 1772. Kuva: Ulla Moilanen.

a

b c d e
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Mäntyharju Korpijärvi/Salmenjärvi Karhun-
pää (saari)

Karhunpää on ainoastaan noin kolmen aa-
rin kokoinen kivikkoinen saari, tai pikem-
minkin kivistä kasaantunut louhikko, jonka 
päällä on turvepatja (kuva 7). Metallinet-
sinnässä saarelta löytyi ainoastaan resenttiä 
metallijätettä, eikä mitään karhunpeijaisiin 
liittyvää löydetty. On kuitenkin otettava 
huomioon, että saaren muodostavien kivien 
välisiin syviin onkaloihin, joita oli mahdo-
tonta tutkia, on voinut joutua esineitä syystä 
tai toisesta.

Maaperän ohella myös saaren suurim-
pia mäntyjä tutkittiin metallinetsimin. Yh-
den kilpikaarnaisen petäjän rungosta saa-
tiin metallisignaali, joka todennettiin myös 
pinpointerilla. Metalli on pintakaarnan alla, 
sillä rungon pinnassa ei näkynyt mitään. 
Epäselväksi jäi, mikä signaalin aiheutti. 

Kyseessä voi olla esimerkiksi vesilinnun-
pöntön, jollainen oli saaren eräässä toisessa 
männyssä, kiinnittämiseen käytetty naula 
tai ilmakiväärin luoti. Vaikka itse puu ei ole 
suuri, voi se olla yli 100 vuotta vanha. Siten 
on periaatteessa mahdollista, että mänty oli-
si aikanaan ollut petäjä, johon on naulattu 
kontioiden pääluita. Puun rungossa oleva 
metalli voisi tällöin selittyä myös esimerkik-
si tavalla ampua karhunpeijaisten yhteydes-
sä luoteja kallopuuhun.53

Kyseinen erittäin elinvoimainen puu ei 
voi kuitenkaan olla sama kallopetäjä, joka 
mainitaan kohteeseen liittyvissä tarinoissa. 
Niiden mukaan “karhun kalloja vietiin myös 
Korpijärvellä sijaitsevalle Karhunpää-nimi-
selle saarelle, johon nimikin vahvasti viittaa 
[...]. Kerrottiin, että ”männystä oli lyöty lat-
va poikki ja poikkinaisen rungon päähän oli 
sitten pantu kallo. Puu oli matala petäjärät-
sikkä, mutta kuivanut [...]. Vielä 1900-luvun 

Kuva 7. Mäntyharjun Korpijärven Karhunpää. 
Kuva: Janne Rantanen.
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alussa oli petäjän oksassa nähty karhun-
pää, ja perimätiedon mukaan Mäntyharjun 
kunnanlääkäri oli ottanut sen mukaansa 
käydessään Tommolan talossa sairausmat-
kalla. Tarinan kertoja oli muistanut hyvin, 
että karhun pää oli kiinnitetty katsomaan 
itä-pohjoista kohti [...].”54

Sysmä Eljaksensalmi Pääsaari

Pieni ja kallioinen Pääsaari sijaitsee Päi-
jänteen Eljaksensalmessa. Se valikoitui 
inventoitavaksi ainoastaan paikannimen 
perusteella. Tiedossamme ei ollut saareen 
liittyvää kertomusperinnettä, joka viittaisi 
karhunpeijaisiin. Nimiarkiston merkinnän 
mukaan “[siinä on] ihmisen kallom muo-
toa.”.55 Tämä selitys viittaisi saaren saaneen 
nimensä mieluummin topografian perus-
teella, joskin kyseessä voi myös olla myö-
hemmän ajan yritys selittää saaren nimi. 

Inventointihavainnot eivät kieli pai-
kan osallisuudesta mahdollisissa karhun-
peijaisissa. Löydöt koostuivat resentistä 
ja hieman  vanhemmasta metallijätteestä. 
Niiden joukossa oli moderni luoti sekä joi-
takin nauloja.56 Pääsaari -nimisten paikko-
jen yhteyt tä karhunkallopuihin on tutkit-
tu Päijät- Hämeessä ja Keski-Suomessa jo 
aiemmin, mutta yhtä laihoin tuloksin.57

KOHTEIDEN ARKEOLOGINEN 
POTENTIAALI

Tutkimillemme kallohonkakohteille yhteis-
tä on karhuun tai karhunpäähän viittaava 
paikannimistö. Esimerkiksi Jäppilässä ni-
mistönkerääjälle kerrottiin, että Karhunpää 
-nimisessä niemessä ”om petäjiä ja nīhin ne 
or ripustannēt karhum päetä”.58 Joissakin ta-
pauksissa Karhunpää -alkuiset toponyymit 
on selitetty paikannimien kerääjille siten, 

että ne olisi annettu paikan ulkomuodon 
perusteella: ne muistuttaisivat karhun päätä. 
Esimerkiksi Jäppilän Karhunpäästä kerrot-
tiin myös, että ”se niem muistuttā karhum 
piätä” ja että ”siellä on tapettu karhu ja piä 
on nàolattu issom petäjään”.59 Joskus ke-
rääjät ovat itse järkeilleet nimiä samoin pe-
rustein syntyneiksi.60 Maastokartoista käy 
ilmi, että tämä pitää usein paikkansa. Onkin 
mahdollista, etteivät kaikki Karhunpää-pai-
kannimet liity kallopuurituaaliin, vaan ni-
met on todellisuudessa liitetty maastonkoh-
tiin topografian perusteella. Samasta syystä 
lienevät syntyneet paikannimet Häränpää 
(niemi ja saari) ja Hevonpäänniemi.61

Toisaalta on otettava huomioon, että to-
pografia on voinut vaikuttaa joissakin ta-
pauksissa myös siihen, miksi jokin tietty 
paikka on ylipäätään valikoitunut kallopuu-
kohteeksi. Kontion päätä muistuttava maas-
tonmuoto on saattanut olla syynä siihen, 
että paikka on nähty erityisen soveliaaksi 
karhunkallojen sijoituspaikaksi. Karhun-
pääsaaret ovat usein hyvin pienialaisia, jo-
ten niiden muoto on voitu helposti hah-
mottaa vesiltä. Yleistäen voidaan kuitenkin 
todeta, että nimi ja paikkaan liittyvä peri-
mätieto yhdessä ovat edellytyksiä sille, että 
kallohonkakohde on mahdollista paikantaa 
ja tunnistaa arkeologisessa tutkimuksessa. 

Arkeologinen tunnistaminen voi onnis-
tua myös silloin, jos paikalta löytyy mahdol-
lisesti karhunpeijaisrituaaleihin liitettäviä 
löytöjä. On kuitenkin epätodennäköistä, 
että kallopuukohteilta löytyisi kiinteitä ra-
kenteita tai selkeitä kulttuurikerroksia, sil-
lä ainakin osa saarista on hyvin matalia ja 
kallioisia. Toisaalta esimerkiksi Hartolan 
Jääsjärven Vehkasalon Pääsaarella on Ernst 
Bonsdorffin vuonna 1878 julkaiseman ku-
vauksen perusteella ollut kivi- ja hirsiraken-
teinen hauta, johon oli tuotu jopa pari sataa 
petoeläimen kalloa peijaisten yhteydessä.62
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Luiden löytyminen kallopuukohteilta voi 
kuitenkin olla sattuman kauppaa. Joiden-
kin kertomusten mukaan luita on kuljetet-
tu saarilta pois. Esimerkiksi Mäntyharjun 
Korpijärven Karhunpää-nimisellä saarella 
oli vielä 1900-luvun alussa ollut karhunkal-
lo, jonka pitäjän kunnanlääkäri olisi vienyt 
mukanaan käydessään alueella sairasta kat-
somassa.63 Lisäksi Bonsdorff kertoo vie-
neensä edellä mainitusta Hartolan Pääsaa-
resta muutamia sieltä löytämiään karhun 
kalloja Helsinkiin eläintieteen professori 
Alexander von Nordmannille.64 

Kalloja ovat karhumännyistä vieneet 
myös muut karhunpeijaisrituaalien aika-
laiset, kansanmiehet ja -naiset. Esimerkik-
si eräästä Hartolan Jääsjärven Vehkasa-
lon Pääsaaresta, joka saattaa olla eri saari 
kuin Bonsdorffin kuvauksessa, kerrotaan, 
että ”Jääsjärvessä, Vehkasalossa on ollut 
useampia sellaisia ”paavin” l. jumalanpui-
ta [uhripuita], joitten oksilla on ollut aina 
myöhempiin aikoihin saakka karhun ja il-
veksen pääluita. Niitä kuuluvat Joutsan ja 
Luhangon tietäjät ennen vieneen taikojensa 
tarpeeksi. Samallainen honka on ollut Jääs-
järven Pääsaaressakin. Sen oksilla oli talon 
vanha vaari säilytellyt kaikenlaisia tavaroi-
taan ja sanonut, että ne siellä jumalien tur-
vissa olivat paremmassa tallessa kuin lukko-
jen takana.”65

Satakunnan Museon kokoelmiin on pää-
tynyt yksi osittain muumioitunut karhun-
kallo (SME6584), joka on kuvailutietojen 
mukaan riippunut kallopuussa. Kyseessä 
saattaisi olla jonkun museoihin kansanus-
kon esineitä aikanaan hankkineen kerääjän, 
joita kiersi maakunnissa, myymä tai lahjoit-
tama kallo.

Paikoilleen jääneiden luiden säilyvyys 
on myös kyseenalaista. Jyrsijät voivat tu-
hota maan pinnalle jätettyjä luita, sillä ne 
käyttävät luita kalsiumin lähteenä, min-

kä lisäksi nakertaminen estää niiden etu-
hampaiden liikakasvua.66 Mikäli kallot 
ovat varisseet karhumännyistä alas omia 
aikojaan, olisivat ne jääneet maan pinnal-
le ja korkeintaan peittyneet lehtiin. Tällöin 
ne tuhoutuvat luultavasti melko nopeasti. 
Koska kallopuihin nostetut karhunkal-
lot ovat näin ollen hyvin voineet maatua 
ja itse puut hävitä maisemasta, voi niiden 
täsmällisen sijaintipaikan löytäminen olla 
vaikeaa. Tästä syystä uhripaikkojen tutki-
mukseen soveltuvat menetelmät, esimer-
kiksi maaperänäytteiden geokemialliset 
analyysit,67 eivät välttämättä sovellu kal-
lohonkakohteille. Osa kansanperintees-
tä viittaa kuitenkin siihen, että luita olisi 
joissakin tapauksissa haudattu. Jos luita 
on maan alla vain pienialaisessa ja peitty-
neessä kaivannossa, on niiden löytäminen 
ilman systemaattista kairaamista tai kai-
vaustutkimusta haastavaa. Vuoden 2021 
tutkimuksissa Hirvensalmen Kieluvaisen 
pienikokoinen Karhunpäänsaari tutkittiin 
melko perinpohjaisesti kairaamalla ja koe-
kuopittamalla, mutta mitään luiden hau-
taamiseen viittaavaa ei löydetty. Kohteet 
voivat kuitenkin olla keskenään erilaisia.

Monet tarkastetuista kohteista sijaitse-
vat liikennöityjen vesireittien varrella ja 
niissä on runsaasti modernien retkeilijöi-
den jättämiä jälkiä. Tästä syystä juuri kar-
hurituaaliin liittyviä löytöjä voi olla hanka-
la saada esiin ja osa löydöistä saattaa olla 
monitulkintaisia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että metallinilmaisimen käyttäminen on 
hyvä menetelmä kallopuukohteiden tutki-
muksessa. Tietyt tällä menetelmällä tehdyt 
inventointihavainnot, kuten rahat, vahvis-
tavat kuvaa paikkojen rituaalikäytöstä. Ra-
halöydöt voidaan kuitenkin tulkita usealla 
eri tavalla. 

Joidenkin kertomusten mukaan raho-
ja on voitu laittaa karhun kallon sisään.68 
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Toinen mahdollinen selitysmalli voisi olla 
seuraavanlainen. Suomalaisen kansanuskon 
pyhiin paikkoihin liittyi ankaria sanktioita, 
jotka kohtasivat niillä väärin toimivia. Ku-
ten edellä mainittu karhunpeijaisruno Ii-
salmelta kertoo, odotti karhunkallopuussa 
olevan pääluun anastajaa yliluonnollinen 
rangaistus sairauden muodossa. Tämä ker-
too osaltaan siitä, että petäjiin nostetuilla 
kalloilla oli suurta peijaisrituaalien myötä 
syntynyttä arvoa, eikä niitä saanut siirtää. 
Pelote saattoi riittää siihen, että tavallinen 
väki jätti kallot pääsääntöisesti rauhaan, 
mutta se ei estänyt sivistyneistöä viemästä 
niitä mukanaan. Karhun ruumiinosia, kuten 
hampaita, käpäliä ja kynsiä, käytettiin ylei-
sesti erilaisissa rituaaleissa ja kalloja saatet-
tiin ottaa myöhemmin alas karhupetäjistä-
kin.69 On mainintoja siitä, että nimenomaan 
rahvaan rituaalispesialistit, joiden tiedot ja 
taidot mahdollistivat heidän muista poik-
keavan toimintansa pyhillä paikoilla, pystyi-
vät hakemaan karhun kalloja ilman pelkoa 
supranormaalista kostosta.70

On mahdollista, että vaihto tapahtui esi-
merkiksi ”lunastamalla” kallo jättämällä sen 
tilalle jotakin. Tämä voisi selittää ainakin 
osan kallopuukohteilla olevista rahoista, ja 
ehkä osittain myös sitä, miksi luuaineistoa 
ei kohteilta ole toistaiseksi löytynyt. Karhun 
kallon mahdolliselle ”ostamiselle” löytyy 
vastine esimerkiksi ihmisluiden hankkimi-
sesta. Mikäli sellainen tarvittiin taikakäyt-
töön, haettiin se hautausmaalta ja ”makset-
tiin” jättämällä raha sinne.71 Tällöin vainaja, 
jolle luu kuului, ei pitänyt asiaa varkautena 
eikä kostanut tapahtumaa. Ylipäätään kan-
sanuskon pyhiltä paikoilta haettiin taikoja 
varten monenlaisia asioita. Kallopuiden ta-
pauksessa niistä käytiin myös vuolemassa 
lastuja.72 

Alustavien havaintojemme mukaan kal-
lopuukohteiden löydöt voivat olla keske-

nään erilaisia, mikä saattaa kertoa paikalli-
sista rituaaleista ja käytänteistä. Näin ollen 
peijaisrituaali ei ole välttämättä ollut kaik-
kialla yhdenmukainen, vaan siihen on voi-
nut liittyä erilaisia piirteitä. Tämä käy ilmi 
myös kirjallisista lähteistä ja silminnäkijä-
kuvauksista. Niiden mukaan osa kalloista 
on naulattu puiden kylkiin, osa on asetettu 
oksiin tai seipäisiin.73 Kalloja on saatettu 
myös sitoa kiinni puunrunkoihin nauhal-
la.74 Kohteilta löytyvät, erityisesti suuriko-
koiset, naulat saattaisivat periaatteessa liit-
tyä ensiksi mainittuun toimintaan, mutta 
on hyvä huomata, että naulojen käyttötar-
koitukset ovat voineet olla vaihtelevia, eikä 
niitä siksi voi automaattisesti pitää todistee-
na karhunkallohongista. On myös otettava 
huomioon, että kirjallisissa lähteissä ja sil-
minnäkijäkuvauksissa mainitut tavat voivat 
olla vain osa siitä monimuotoisesta perin-
teestä, joka kallohonkiin on liittynyt. Tal-
tioitua kansanperinnettä ei tule pitää kaiken 
kattavana eikä kaikille maasta arkeologisis-
sa tutkimuksissa paljastuville löydöille ja 
ilmiöille siten välttämättä ole löydettävissä 
vastinetta kirjallisista kuvauksista. Tässäkin 
mielessä arkeologialla on annettavaa karhu-
rituaalien tutkimuksessa.

Historiallisissa dokumenteissa mainitaan 
silloin tällöin, että kallohonkiin liittyvät ri-
tuaalit painottuvat Karhunpääsaarten poh-
joispäätyyn. Myös Mikkelin Verijärven Kar-
hunpäänsaaresta löydetyt kolikot sijaitsivat 
saaren pohjoispäädyssä. Pohjoinen on il-
mansuuntana muutenkin esillä kallorituaa-
lissa ja myös itse kallopuissa. Esimerkiksi 
edellä mainittuun Kangasniemen Ohensa-
lon Karhusaaren honkaan liittyen kerrotaan, 
että sen pohjoiskyljestä oli käyty veistämäs-
sä lastuja taikoja varten.75 Jämsässä 1870-lu-
vulla syntynyt informantti puolestaan kertoi 
paikannimien kerääjälle eräästä paikkakun-
nan männystä, että ”Manskivem maalla se 
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ol, ne sano Karhupetäjäks, kun [Manskiven 
vaarivainaa] pään katkas niin se vei pään sii-
he, vei tervasen naulam petäjän kylykeej ja 
päät niihin nauloin. Pantiiv vielä pohjospuo-
lelle.” Informantti oli itse nähnyt poikana 
vielä karhun hampaita ja leukaluita Karhu-
petäjän juurella.76

Vaikuttaa siis siltä, että pohjoisella on 
ollut ilmansuuntana tärkeä merkitys kallori-
tuaalissa. Yleisesti ottaen ilmansuunnilla on 
kansanuskossa ollut usein keskeinen merki-
tys myös rituaaleja suoritettaessa ja pohjoi-
nen on yhdistynyt käsityksissä kuolemaan 
ja tuonpuoleiseen. Karhun kallon puuhun 
nostamisen voisi siten ehdottaa yhdistyvän 
tähän kansanomaisen maailmankuvan tilal-
liseen puoleen.

UUSIA PERUSTELUJA KARHURITUAALI
PAIKKOJEN AJOITUKSESTA

Tutkimuksemme saa myös pohtimaan kal-
lopuukohteiden ja siten peijaisrituaaliin 
kuuluvan kallopuurituaalin ajoitusta. Kar-
hunpeijaisrituaalin iästä on esitetty arvioita, 
mutta suurin osa arveluista on uskontotie-
teilijöiden ja folkloristien tekemiä,77 eikä ri-
tuaalien eri osien tai piirteiden ajoitusta ole 
juurikaan pohdittu.

Karhu on ollut kunnioitettu eläin monis-
sa pohjoisen pallonpuoliskon kulttuureissa. 
Sen tärkeydestä ihmisille on viitteitä kivi-
kaudelta lähtien, sillä eri puolilta Euroop-
paa on löytynyt karhua kuvaavaa kalliotai-
detta.78 Suomenkin kalliomaalauksissa on 
tulkittu olevan karhuja, ja Suomesta tunne-
taan myös karhua esittäviä esineitä, kuten 
kuuluisa Paltamon karhunpäänuija.79 Myös 
rautakaudelta tunnetaan karhuun viittaavia 
löytöjä, kuten pronssiset karhunhammasrii-
pukset ja karhuntaljoista kertovat palaneet 
karhunkynnet.80 Pirkkalan Tursiannotkon 

rautakautiselta asuinpaikalta tunnetaan 
myös oikeista karhunhampaista valmistettu-
ja riipuksia.81 Myös keskiaikaisilta ja histo-
riallisilta kaupunkikaivauksilta on karhuun 
liittyviä jäänteitä.82

Sitä karhunpeijaisrituaalia, joka tunne-
taan 1600–1700-luvuille ajoittuvista teks-
teistä, voi tutkia arkeologisilla menetelmillä 
vain karhunkallohonkien kautta. Tällöin-
kään emme saa tietoa rituaalin muista osis-
ta, karhunkaadosta ja karhunlihan syömi-
sestä tai siitä, kuinka kaukaa nämä rituaalin 
osat periytyvät. Karhunpääsaarten ja kallo-
honkien tarkempi tutkimus voi kuitenkin 
kertoa kansanperinteestä tutun kallopuuri-
tuaalin iästä.

Aiemmin esitellyissä 1600–1700-luvuil-
le ajoittuvissa kirjallisissa lähteissä on mai-
nintoja karhurituaaleista ja erityisesti kallon 
naulaamisesta puuhun. Tähän, muutamiin 
muihin historiallisiin seikkoihin sekä arke-
ologisiin havaintoihin perustuen esitämme, 
että perimätiedon kuvaama kallopuurituaali 
on pääasiassa syntynyt vasta historiallisel-
la ajalla, mahdollisesti 1600-luvulla, ja ollut 
aktiivisesti käytössä etenkin 1700–1800-lu-
vuilla – siitä huolimatta, että erilaisia karhu- 
ja kallorituaaleja esiintyy monilla arktisilla 
kansoilla.83 Useat sanomalehdissä 1800-lu-
vun lopussa esiintyvät tiedot viittaavat sii-
hen, että vuosisadan loppupuolella rituaali 
oli jo jäämässä aktiivisesta käytöstä. Myös 
1900-luvulla kerätyt kansanrunot karhu-
rituaalista kuvaavat vanhaa rituaalia, josta 
1900-luvun runonlaulajat olivat kuulleet 
vanhemmiltaan ja esivanhemmiltaan mutta 
jota he eivät enää itse harjoittaneet.84 His-
toriallisiin lähteisiin kuvatut aikalaiskerto-
mukset kertovat kuitenkin pääasiassa elä-
västä, senhetkisestä – ei esihistoriallisesta 
– rituaalitoiminnasta.

Kenttätöissä tehdyt havainnot, esimer-
kiksi kahden kohteen raha-ajoitukset (kuva 
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6), tukevat tätä aikahaarukkaa. Hirvensal-
men Eteläselän Karhunpääsaaresta löytynyt-
tä roomalaisaikaista solkea tuskin voi liittää 
karhurituaaleihin, sillä saari on sijainnut 
keskeisen vesireitin varrella85 ja sieltä on 
muutenkin runsaasti havaintoja kulkijois-
ta kautta aikojen. Toisaalta myös ainakin 
yhdessä toisessa kohteessa mahdol lisesti 
yhdistyvät rautakautiset löydöt ja karhuri-
tuaalitarinat. Tuuloksen Juttilassa sijait see 
Karhunpää -niminen mäki,  jolla  karhun-
tappajan on kerrottu laittaneen karhunpään 
seipään nokkaan.86 Mäeltä on 1800-luvulla 
löydetty “sotakaluja”, ilmeisesti rautakautisia 
aseita, jotka yhdessä läheisestä Haaksivalka-
masta löydettyjen rautakautisten esineiden 
kanssa on luovutettu Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuralle, jolloin ne ovat sekoittu-
neet keskenään.87 Karhunpäästä löydettyjen 
muinaisesineiden provenienssitiedot ovat 
kuitenkin puutteelliset, eikä löytöjä voi yh-
distää paikannimen ja perimätiedon viit-
taamaan paikan käyttöön karhurituaalissa. 
Juttilan kylä on arkeologisten löytöjen pe-
rusteella ollut tiiviisti asutettu jo rautakau-
della, ja ajanjaksosta todistavia esineitä on 
löytynyt alueelta runsaasti.88 Karhunkallo-
puiden käyttöön Kanta-Hämeessä viittaavat 
kuitenkin eräät paikannimet, kuten nykyi-
sin Hämeenlinnaan kuuluvien Vanajan ja 
Lammin Karhunmännyn mäet.89

Karhunpääsaarten käyttöhistoriaa poh-
dittaessa on syytä pohtia lähistön asutus-
historiaa ja asutuksen ikää, sillä tämä ker-
too konkreettisesti siitä, ketkä kallorituaalia 
ovat voineet harjoittaa ja milloin. Kirjallis-
ten kuvausten mukaan karhurituaalit ovat 
olleet yhteisöllisiä, joten niitä on toden-
näköisesti toteutettu asutuksen lähiympä-
ristössä. Esimerkiksi Hirvensalmen Kie-
luvainen on pienehkö järvi, joka ei sijaitse 
merkittävien kulkureittien varrella. Sen 
ympäristöön asutus on historiallisten kart-

tojen ja verotustietojen perusteella syntynyt 
1600-luvulla, joten Kieluvaisen Karhun-
päänsaaren käyttö ei todennäköisesti voi 
olla tätä vanhempaa. Mikkelin Verijärven 
Karhunpäänsaari on tutkimistamme koh-
teista ainoa, joka sijaitsee paikassa, jossa 
asutusta on löytöjen perusteella ollut kes-
kiajalta ja mahdollisesti rautakaudelta saak-
ka. Inventoinnissa saaresta löytyi kuitenkin 
ainoastaan 1700-luvun rahoja (kuva 6), 
joten saaren käyttö karhurituaaleissa ajoit-
tunee vasta kyseiselle vuosisadalle. Emme 
tosin välttämättä tiedä, onko vanhimmista 
rituaaleista jäljellä arkeologisesti löydettä-
vää aineistoa.

Asutushistorian lisäksi suhteellisen 
nuorta ajoitusta puoltava perustelu liittyy 
metsästyksen historiaan. Karhun metsäs-
tyksestä on merkkejä kaikilta esihistorian 
periodeilta.90 Karhua ei ole koskaan tar-
vinnut metsästää ravinnoksi,91 joten syyt 
sen metsästykselle ovat muualla. Historial-
lisissa lähteissä ja kansanrunoissa karhusta 
puhutaan toisinaan hevosensyöjänä92 tai 
lehmänkaatajana,93 ja monilla loitsuilla on 
pyritty pitämään karhu pois karjan kimpus-
ta.94 Karhun aiheuttamat karjatuhot saattoi-
vatkin toisinaan olla merkittäviä. Vuosien 
1848–1850 välillä petoeläimet surmasivat 
Mikkelin läänissä yhteensä 62 hevosta, 480 
nautaa, 248 lammasta ja 151 sikaa.95 Suu-
rin osa näistä eläimistä oli susien tappa-
mia, mutta siitä huolimatta karhujen mää-
rä korostui metsästyssaaliina. Esimerkiksi 
1880-luvulla Mikkelin läänissä kaadettiin 
yhteensä 66 karhua ja vain 38 sutta.96 Vaik-
ka karhu luokiteltiin vahinkoeläimeksi jo 
Maunu Eerikinpojan maanlaissa vuonna 
1347,97 on petoeläinten kotieläimille ai-
heuttamat tuhot suhteutettava maatalou-
den ja metsälaidunnuksen kehitykseen sekä 
karjan määrän kasvuun. Metsälaidunnus, 
joka mahdollisti petoeläinten pääsyn karjan 
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lähettyville, oli etenkin historiallisen ajan 
ilmiö.98

Vuonna 1647 haitallisiksi mielletyis-
tä petoeläimistä määritettiin tapporaha.99 
Karhusta maksettiin neljä taaleria, sudes-
ta kaksi, ja kummankin eläimen pennusta 
yksi taaleri.100 On perusteltua ajatella, että 
tapporahan määrittäminen kannusti peto-
eläinten ja varsinkin karhun metsästämi-
seen aikaisempaa suuremmassa määrin, 
etenkin kun karhusta saatava palkkio oli 
suurin. Metsän petoihin suhtautuminen 
on historiassa ollut hyvin erilaista eläi-
mestä riippuen. Toisin kuin karhu, susi on 
rohkean ja aktiivisen laumassa tapahtuvan 
metsästystapansa vuoksi aiheuttanut ih-
misissä runsaasti pelkoa.101 Koska karhun 
asema uskomusperinteessä oli kunnioitet-
tu ja karhua nimitettiin mm. metsänvan-
himmaksi, metsänkuninkaaksi ja jopa itse 
metsäksi,102 vaati karhun kaato poikkeuk-
sellista symbolista oikeutusta. Tämä tarve 
saattoi johtaa kansanrunoissa ja historial-
lisissa lähteissä kuvatun kallopuurituaalin 
syntymiseen. 

Kolmas seikka, joka ajoittaa historialli-
sissa sanomalehdissä kuvatut kallorituaalit 
vasta 1600–1800-luvuille, on kallopuiden 
ikä. Useiden 1800-luvun lopulla doku-
mentoitujen kuvausten perusteella kallot 
on kiinnitetty vanhojen tai keloutuneiden 
mäntyjen kylkiin. Suomessa männyn mak-
simi-ikä on tavallisesti 200–300 vuotta,103 
joten kirjallisissa lähteissä mainittujen 
kallopuiden on täytynyt alkaa kasvaa ai-
kaisintaan 1500–1600-lukujen vaihteessa. 
Kallopuuksi tuskin on, ainakaan saatavilla 
olevien historiallisten dokumenttien perus-
teella, valittu hyvin nuorta puuta.104 Myös 
Siikala mainitsee uhripuiden olleen yleensä 
vanhoja ja suurikokoisia.105

Jos kyseessä kuitenkin olisi vanhempi, 
samoilla paikoilla jatkunut tapa, olisi tietyn 

ajanjakson välein täytynyt ottaa uusia puita 
käyttöön. Sellaisen löytyminen hyvin pieni-
kokoiselta saarelta, jollaisia Karhunpääsaa-
ret usein ovat, on kuitenkin epätodennä-
köistä. Kuvausten mukaan näillä paikoilla 
ei nimittäin ole mahtunut kasvamaan kovin 
montaa kallopuuksi sopivaa puuta. Tämä ei 
kuitenkaan kerro siitä, ovatko rituaalipaikat 
vaihtuneet ajan kuluessa. Myös tällaisessa 
tapauksessa historiallisissa lähteissä doku-
mentoidut karhunkallopuut edustaisivat 
mahdollisesti ainoastaan rituaalin nuorinta 
kerrostumaa. Vanhempien rituaalipaikko-
jen, joiden nimet ja tarinat ovat voineet jo 
tyystin unohtua, paikantaminen ja tunnista-
minen arkeologisessa tutkimuksessa saattaa 
olla mahdotonta.

Vaikka sekä edellä kuvatut historialliset 
seikat että toistaiseksi melko suppea arkeo-
loginen aineisto puoltavat karhunkallo-
honkien ajoittumista 1600–1800-luvuille, 
on erilaisilla karhurituaaleilla epäilemättä 
pitkä historia. Rituaalit eivät kuitenkaan ole 
muuttumattomia, ja ne voivat saada erilaisia 
muotoja ja piirteitä. Myös karhunpeijais-
rituaali karhunkallohonkineen ja Karhun-
pääsaarineen asettuu tuhansien vuosien 
mittaisten karhua kunnioittavien perintei-
den jatkoksi. Ne kallohonkakohteet, joista 
paikannimet ja talletettu perimätieto ker-
tovat, saattavat kuitenkin edustaa karhu-
perinteen nuorinta kerrostumaa. 

YHTEENVETO

Olemme tässä artikkelissa tarkastelleet 
suomalaiseen kansanuskoon kuuluneen 
karhunpeijaisrituaalin yhtä osaa, kallopuu-
rituaalia, arkeologisesta ja historiallisesta 
näkökulmasta. Kallopuukohteet ovat olleet 
pyhiä paikkoja, ja ne voidaan usein pai-
kantaa paikannimien avulla. Kaikkia tutki-
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miamme kohteita yhdistää karhuun tai kar-
hunpäähän viittaavat paikannimet.

Vaikka rituaalissa käytetyt puut ovat 
useimmiten jo hävinneet, ovat muut siihen 
liittyvät materiaaliset jäännökset mahdolli-
sesti havaittavissa arkeologisesti. Kallopuu-
rituaalin jälkiä ovat pyhille paikoille jätetyt 
karhun kallot, hampaat ja muut luut sekä 
rahat. Tutkimuksissamme parilta kohteelta 
löytyikin 1700-luvun loppupuoliskon sekä 
1800-luvun alun rahoja, jotka liittynevät 
kallopuukohteiden käyttöaikaan. Mahdolli-
sesti paikoilta voi löytyä myös nauloja, joilla 
karhun kallo on kiinnitetty puuhun. Nau-
loilla tosin on voinut olla muitakin käyttö-
tarkoituksia, eikä niitä voi yksiselitteisesti 
yhdistää juuri kallopuurituaaliin. Luita ei 
yhdeltäkään kohteelta löytynyt; ne ovat saat-
taneet maatua, joutua jyrsijöiden tuhoamik-
si tai niitä on voitu kuljettaa kohteilta pois, 
mistä on kirjallisia tietoja.

Kirjallisista lähteistä ja paikannimistä 
tunnettu kallopuurituaali voidaan ajoittaa 
1700- tai 1800-luvulle. Tällaista ajoitusta 
tukevat paitsi rahalöydöt, myös asutus- ja 
metsästyshistorian tietyt piirteet. Pysyvä 
asutus on pääasiassa syntynyt tutkimiemme 
kohteiden lähelle vasta historiallisella ajal-
la. Perinteestä tunnettu kallopuurituaali oli 
yhteisöllinen tapahtuma, joten on todennä-
köistä, että sitä alettiin harjoittaa vasta asu-
tuksen synnyttyä. Lisäksi 1600-luvun puoli-
välissä petoeläimistä määrätty tapporaha on 
voinut kannustaa aikaisempaa suurempaan 
karhun metsästykseen. Seuraavalla vuosi-
sadalla kasvanut karjan määrä ja metsälai-
dunnuksen yleistyminen saattoivat myös 
lisätä karhun aiheuttamia karjatuhoja, min-
kä vuoksi paineet karhujen tappamiseksi li-
sääntyivät.

On todennäköistä, että pitkälle histo-
riaan ulottuvien karhun kunnioitukseen liit-

tyvien perinteiden takia tarvittiin oikeutus 
karhun kaatamiselle, mikä johti historialli-
sissa lähteissä kuvatun kaltaisen kallopuu-
rituaalin kehittymiseen. Myös 1800-luvun 
lopussa dokumentoitujen kallopuiden ikä 
viittaa siihen, että puut ovat olleet rituaa-
likäytössä juuri edellisten vuosisatojen ai-
kana: historiallisissa lähteissä kuvatut kal-
lopuut ovat nimittäin voineet alkaa kasvaa 
aikaisintaan 1500–1600-luvulla. Kallopuuk-
si on eräiden kirjallisten tietojen mukaan 
valittu vanha, kelottunut puu, joita ei pieni-
kokoisilla saarilla voi kovin monta kasvaa.

On kuitenkin muistettava, että suomalai-
nen karhuperinne on kerroksellista. Perin-
teestä ja historiallisista lähteistä tunnetussa 
karhunpeijaisrituaalissa lienee mukana esi-
historialliselta ajalta perua olevia element-
tejä, mutta rituaalit ovat myös voineet saa-
da uusia muotoja eri aikoina. Tutkimamme 
kallopuukohteet edustavat todennäköisesti 
karhuperinteen nuorinta kerrostumaa.

Kenttätutkimuksissa keskityimme Ete-
lä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Keski-Suo-
messa sijaitseviin kallopuukohteisiin. Kar-
hunpeijaisperinnettä tunnetaan kuitenkin 
huomattavasti tätä laajemmalta alueelta, ja 
tulevaisuudessa tutkimusaluetta kannat-
taa laajentaa mm. Pohjois-Savoon, Pohjan-
maalle, Kainuuseen ja Karjalaan. Jatkossa 
on kiinnostavaa selvittää, miten eri alueiden 
kallopuukohteet eroavat toisistaan. Uusilla 
tutkimuksilla voidaan todennäköisesti myös 
tarkentaa kallopuurituaalin ajoitusta ja sel-
ventää kallopuukohteilla harjoitettua rituaa-
lista toimintaa.
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