
Muinaisten peuranpyytäjien jäljillä Rantasalmen 
ympäristössä 

1. Uutta tutkimustietoa muinaisen suomenpeuran laidunmailta 
Päijänteen ja Pielisen väliltä. 

2. Ruotsin itärajan perusteita Suomessa. 
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Saamelaisperäisiä peura-nimityksiä 
ovat riutu ~ retu ~ reutu ’suuri 
peurahirvas’ kare ~ kirakka 
’kevätpeurahirvas’ kontta ~ kontti; 
inarinsaamen kodde ~ kode = peura ~ 
metsäpeura. 
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Karjalaisten peura-nimitykset olivat 
pedra ~ petra ~ petro, harvinaisena 
muutama petru. 

Porohirvaita Pellon Konttajärvellä, 
valtahirvas keskellä; taustalla Konttavaara. 

Hämäläisten nimitys metsäpeurasta oli 
peura (suomeen omaksuttu nimitys) 
sekä siitä johdetut peuru ~ pöyry ~ 
pöyni´. 
 

Huom. Enontekiön hämäläisperäiset 
pöyry-sanasta juontuvat Pöyris-
alkuiset paikannimet (6) kuten 
Pöyrisjärvi (Bievrrašjávri) entisen 

Peltovuoman lapinkylän ydinalueella. 

Kainuulaisten peura oli peora ~ 
peuro. 



 
 Leppävirralle ja sieltä aina Rantasalmelle sanotaan 1760-luvulla 
vaeltaneen kevättalvisin ”tuhansittain” peuroja. Peurojen vaellusta 
pohjoisesta järvialueelle kuvasi aikalaisena vaelluksen nähnyt Leppävirran 
kirkkoherra D. I. Alopaeus 1761 Ruotsin Kuninkaalliselle Kamarikollegiolle 
lähettämässään pitäjän kertomuksessa (Montonen 1974). 
 
 Leppävirran paikannimet antavat viitteen voimallisesta peuranpyynnistä: 
Petran- 1, Petro- 10, Kontti- 5, Kirkko- 7, Hiisi- 1, Pirun- 6, Hanka- 2, 
Purnu- 6, Horna- 5 (Hornanmäki ja toisintonimet). 
 
 

 Peuranpyynnin jäljet Rantasalmella paikannimissä viittaavat syyspyyntiin 
kuten esimerkiksi Petroniemi, -saari -salmi ja Suuri Petrosaari olivat 
tärkeitä ravintokohteita ja kiimapaikkoja; 2 Kirkkovuorta, -kivi, -salmi; 
Pirunkirkko ja Pirunkirkkovuori; Purnunsaari, -luoto; 2 Uittoluotoa, -salmi, 
-kallio ja Uimakallio osoittavat pyyntipaikkoja peurojen vaellusreiteillä 
Haukiveden ja Haapaselän kapeikoissa. 
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 Kirkko-nimet ovat Suomessa yleisiä. Niitä on yli 200 esikristilliseltä ajalta 

periytyvää luontopaikannimeä, jotka tavanmukaisesti sijaitsevat muinaisilla 
suurriistan pyyntipaikoilla.  

  

 Prof.em. Pekka Sammallahden mukaan ”kirkko olisi saamelaisperäinen 
peuranpyyntitermi kuten pohjoisessa säilynyt vanhempi asu peurahirvasta 
tarkoittava kirakka. On mahdollista, että pyynnin kohteen nimityksestä on 
tullut sitten itse pyynnin nimitys.” 

  

 ”Tämä selittäisi kirkko-sanan käytön nimen perusosana tarkoittamassa 
peuranpyyntitapahtumaa tai ehkä myös peuranpyyntialuetta. Kirkko-sana 
lainautui todennäköisesti saamen kielestä karjalaan, edelleen hämeen 
murteeseen ja suomen kieleen. Se tuo olettamuksen sekä karjalaisten että 
hämäläisten pyyntiyhteistyöstä saamelaisten kanssa.” 
 
”Kirakka ~Kirkko - sanamuodon motiivi tullee metsästyskulttuurista. Ei 
haluttu mainita saaliseläimen kuten karhun, hylkeen, peuran eli kirakan 
nimeä. Esimerkki: urakka ~ urkko.” 
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 Nykytutkimuksesta saatavan käsityksen mukaan Suomen Kirkko-alkuisista 

paikannimistä jopa 80 % tulisi kristillisen kirkon perinteestä. Tosiasiasiassa niitä  

lienee 10 prosenttia Kirkko-nimistä. 



 
Kirkko-nimet: 

 
 Varkaus 2 
 Leppävirta 7 
 Tuusniemi 1 
 Outokumpu 7 
 Kaavi 5 
 Heinävesi 7 
 Rantasalmi 4 
 Joroinen 5 

 
 Yhteensä 38 

Kirkko-alkuista  
luontopaikannimeä 
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Kaavi, Kirkkokallio. 

Outokumpu, Varislahti. Kirkkokivi. 

Rantasalmi, Kirkkokivi. 

Kiima- ja Kirkkosalo sekä Kellarikangas. 

Suomenselän peuramailla Parkanossa 

©  Maanmittauslaitos  2011 
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Kirkkokivi sijaitsee Suvasveden ja 
Juojärven välisellä kannaksella Palokin 
vesistöjaksolla. Kysymyksessä on 
muinainen peuranajoon liittyvä 
pyyntipaikan kohde – mahdollinen 
kulttipaikkakin. 

Kotuksen tiedonanto  10/2011 

Heinävesi 

Sami Suviranta  2006. 

Kirkkokiven kalliojyrkänne. 



Hämeen Pohjanperä 
 ja heimoraja 

Otavan Päijänne (6) sijaitsee  Vuoksen ja 

Kymijoen vesistöjen vedenjakajalla 

muinaisella Hämeen ja Karjalan heimorajalla. 
 

Vesistöjen väliset kapeikot olivat 

esihistoriallisella ja keskiajalla viljavia 

peuramaita. Päijänteen vierellä on 

pyyntikulttuurin kohde Kirkkokivet; 

muita nimiä Linnajärvi, Pöyrynlahti 

sekä Oulanki ja Naaranki -järvet  
 

Paikannimissä nki-loput juontuvat usein 
(kanta)saamen deminutiivista  (Alpo 
Räisänen 2003).  
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Päijänne heimorajalla Mikkelin Otavassa. 

V. 1552 Hämeen Pohjanperässä oli 346 eräkappaletta. 

Niistä Sääksmäen kihlakuntaan kuului 131 ja Hollolan 

kihlakuntaan 215 (K. J. Jalkanen 1892, 37). 

Karjalan peura: 

Petra- ja Petro-nimet 



 

Otavan Päijänteen läheisyydessä 
sijaitsevat Kirkkokivet on luonto- ja 
muinaismuistokohde, joka johtaa 
saamelaiseen pyyntikulttuuriin. Niillä 
ei ole ollut mitään perinnettä 
kristillisen kirkon kanssa. 
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Kristillisesti siunattu laavu saamelaisaikojen 
”peurakirkon edessä”.    

Kirkkokivet, jääkauden aikana 

syntynyt suurten siirtolohkareiden 

muodostelma, on ilmeinen 

”peurakirkko” Karjalan ja Hämeen 

muinaisrajalla.  
 

 
Kuitenkin 2010  Mikkelin 
Maaseurakunnan pastori Taru 
Kettunen toimitti muinaiselle 
pyyntikulttuurin uhripaikalle pystytetyn 
laavun siunauksen. 
 

VVV  Otavan 

Päijänteellä; 

kuva: MIK. 



 

Karttapaikan mukaan Suomessa on 62 
Pirunvuori paikannimeä. 
 

Hämäläiseltä eräkaudelta periytyvät 
Pirunvuori-nimet keskittyvät hämäläisten 
eränkäynnin alueille, missä ne sijaitsevat 
tavallisesti peuranpyyntipaikkojen 
yhteydessä.  
 

Lännessä ja pohjoisessa Pirunvuori-
nimet rajautuvat tiukasti Satakuntaa ja 
Pohjanmaata vasten Suomenselkään. 
Idässä ne puolestaan suuntautuvat 
Saimaan vesistöalueelle  varhaisia 
hämäläis-eränkävijöiden kulkureittejä 
pitkin.  
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(c)  Maanmittauslaitos 2012 

 

Muissakin pyyntikulttuureissa 
laajalevikkinen sana ’piru’ (esim. 
Pirunkirkko) vaikuttaa juontuvan 
esikristilliseltä ajalta. 
 

Piru-sanan merkitys on epäselvä, mutta 
ilmeisen positiivinen (kuten esim. 
pyyntipaikan pyhittäjänä) se kuitenkin 
alkuaan lienee ollut (VVV). 



 

Tutkimusalueella: 

 Varkaus (0) 

 Leppävirta 6 

 Tuusniemi 1 

 Outokumpu (0) 

 Kaavi (0) 

 Heinävesi 3 

 Rantasalmi 2 

 Joroinen 1 
 

 Yhteensä 13 Piru-
alkuista paikannimeä. 
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 Hämäläisten ja karjalaisten eränkäynnin intressiraja ilmeisesti muodostui 
viikinki- ja ristiretkiaikojen taitteessa. Suomenlahdelta nousee pohjoiskoilliseen 
hämäläisten Pöyry- ja vastaavasti karjalaisten Petra-nimien rajaama linja 
Saimaan Taipalsaareen, missä rajavastakohtaisuutta osoittavat Venäjänsaari ja 
Ruotsalaisenvuori sekä sen tyvessä Pyhälahti, kärjessä Sotniemi (Sotaniemi) ja 
sen edessä Sotsaari. 
 

 Salin- ja Matkus- ja toiselta puolelta Petra-nimien viitoittamana eränkäynnin 
intressiraja kulki Taipalsaaresta Kymen ja Saimaan vedenjakajalle, Saimaan ja 
Puulaveden kapeikkoon Mikkelin Otavassa. Eteläiseltä Saimaalta suuntautuu 
Puulavedelle taaja Pöyry-nimistö ja sen yhteyteen kytkeytyy myös muuta 
pyyntinimistöä. Tämä osoittaa peuranpyynnin olleen hämäläisillä ilmeisesti 
tärkein eränkäyntitapa järvialueella. 

  

 Hämäläiset erämiehet joutuivat väistymään Saimaalta joskus 1200-luvun 
alkupuolella, kun Novgorodin tukemat karjalaiset saivat tuona aikana haltuunsa 
koko Saimaan vesistöalueen. Hämäläisten ja karjalaisten välille syntyi heimoraja, 
joka vakiintui Kymijoen – Mäntyharjun linjalle 1250 – 1293, siis ennen Viipurin 
linnan perustamista (Niitemaa 1955).  
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Salin-nimi syntyi 1000 – 1200-luvuilla 
hämeen d >l-muutoksessa (sain ~sadin ~ 

salin). Virtaranta  1958, Terho Itkonen 1972 

Karjalan Petra- ja Petro-nimien levikki. 
Petro-nimistö on läntisempi, Petra-nimestä 
muuntunut nimityyppi. (Mon. gen. Petrojen) 
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Taikakivi  Juojärven 
Konttilanniemessä  ’Peuranniemi’ 
lienee saamelaisaikojen seita. 
Perusteet tähän tulevat sekä kiven 
nimityksestä että sen keskeisestä 
sijainnista  pyyntikohteessa. 
Pyyntionnea sääteli seita, 
kivijumala, jolle kuului antaa  
asianmukaiset uhrit. 

Kotuksen tiedonannon (9/2009) mukaan 
Taikakiven vanhempi nimitys on Pirunkivi, jonka 
äärellä pirua oli lepytelty kantamalla kivelle lahjoja.  

Vuopaja ohjasi Konttilanniemestä ajettuja  

peuroja seidan kohdalle kapeikkoon, joka 

rajautuu niemen tyvessä kivilouhikkoon. 



 

Nähtävästi PISA (saameksi pase, 
bassi = pyhä) oli rajapiste 
muinaisella Lapinmaan ja 
Karjalan rajalla. Nimittäin Petro-
nimien pohjoisraja kulkee 
Vieremältä Pisaan, sieltä Pielisen 
itäpuolelle Pisaan ja Repolaan.  
 

Pisan kautta kulki eräs peurojen 
talvilaidunmaille johtava 
vaellusreitti, missä eläimille 
tärkeät ravintotekijät, kuten 
muun muassa saatavilla oleva 
järvikorte, olivat talvesta 
selviytymisessä ratkaisevia 
tekijöitä.  
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Repola 

= Hornanmäki = Hornavuori 

Pisa 

Peora-nimiä 

Kinahmi 

= Pisa-nimistöä 

Kainuun Peora ~ Peuro –nimiä vasten on hämäläis- ja 
savolais-vaikutteisia Peura-alkuisia  paikannimiä. ©  Maanmittauslaitos  2011 

Peura-nimiä 



 

’Purnu’ (pohjoissaameksi borra - 
puordna, inarin- puornâ) on 
lihansäilytykseen tehty kivetty kuoppa, 
johon lihat peitettiin puilla ja kivillä; 
’puru ~ puri’ = kivipuri. Syyspyynnissä 
saatua hirven- ja peuranlihaa säilöttiin 
pyyntikunnan ja kyläyhteisön tarpeiksi 
talven varalle purnuihin ja puruihin. 
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Hirvensalmi, Puulavesi. Purun niemi (oik.) 

Varkaus. Saamelaismallinen purnu 
Ämmäkosken Kämärinsaaressa. 

© Maanmittauslaitos  2011 



17 

Varkaus. Tappuvirralta länteen. 

Rantasalmi. Petroniemi ja –saaret. 

 Varkaus, 

Tappuvirta 
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Kirkkovuori. 

Näkymä  Kirkkovuorelta Hiekkaniemeen. 

Kivikautinen asuinpaikka on varsinaiselta 

kampakeraamiselta ajalta 3900 – 3500 (jätetty 

ehkä 3000) eaa. (Museovirasto). Kirkko(saari)-

nimitys puolestaan viittaa siellä ainakin 1200-

luvulta harjoitettuun peuranpyyntiin. 

©  Maanmittauslaitos  2011 
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Peuranajo kävi Kirkkovuoren 
jyrkänteille Haukiveden ja Haapaselän 
järvikapeikosta pohjoiseen. 
Kysymyksessä on muinainen  
peuranajon syyspyyntipaikka. 
   

©  Maanmittauslaitos 2011 
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Kallioluola 

Pirunalttari 

Pirunsydän 
Sekä topografiasta että paikannimen perinteestä päätellen 
kysymyksessä on eläinten suistamispaikka muinaisessa 
pyyntikohteessa. 

Tarinan mukaan ”yleensä 
harmiton piru elämöi 
joskus iltahämärissä  
pelotellen järvellä 
kalamiehiä. Kerran taas 
piru oli viekoitellut erään 
piikatytön.” 
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Tappuvirran Purnuniemi 

Varkaus. Tappuvirran Uittoniemi. Porohirvas pakenee saaresta Inarissa. 

Hyvinä uimareina metsäpeurat käyttivät 
tehokkaasti hyväkseen järvialueen 
ravintoresursseja ja luontokohteiden suojaa 
petoja vastaan. 
 

Syksyllä järvikansa ryhtyi peuranpyyntiin. 
Hyviä pyyntipaikkoja järvialueella  olivat 
lukuisat  ’uima- ja uittosalmet’ kuten 
esimerkiksi Haukiveden Tappu- eli 
Tappovirran Uittoniemi.  
 

Huomaa: paikannimeä selittävän kylässä 
elävän ”perimätiedon” mukaan Tappovirralla 
olisi isonvihan aikana tapettu vihavenäläisiä.  

Purnuniemi 
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Suvivesi, Uittosalmi Kurjenluhdan edustalla. Kurjenluhdan rehevää kasvustoa. 

Peurojen  syysvaellus  järvialueelta ylänkömaille suuntautui vesistökapeikkojen, 

ravintokohteiden ja kiimapaikkojen kautta, jotka olivat edullisia pyyntipaikkoja. 

Rantasalmella Uitto-alkuiset paikannimet osoittavat  muinaisia peuranpyyntipaikkoja, joita 

ovat Haapaselän puolella Uittosalmi ja Uittokallio, Haukivedellä 2 Uittoluoto-nimistä 

kohdetta sekä Pyhäjärven Uimakallio. Niillä ei ole puiden uittoon johtavaa nimiperinnettä. 
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Mustasaari 

Rahasalmi ja -saari 

Paikka on Haapaselältä Tiemassaaren kylän 

Yövedelle johtava vesiväylän kapeikko. Yövedeltä 

vesireitti  kulkee Haukivedelle Voinsalmen kautta.   
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Nuolen osoittamana Petro-saari, Suuri 
Petrosaari oikealla; kuva Petroniemestä. 

Suuri Petrosaari (vas.), Venäänsaari takana. 

Venään-nimet  Haukivedeltä –Varkauteen, 
sieltä Leppävirralle (Venäänvuori ja 
Venäänsaari)  ovat vanhalla karjalaisten ja 
hämäläisten intressirajalla; vrt. 
ortodoksinen Teppana-saari. 
 

© Maanmittauslaitos  2011 



Pähkinäsaaren rauhan raja (1323) 
suuntautuu Saimaan järvialueella 
Varkauteen SITHI , sieltä  
Suonenjoelle – Pielavedelle ja 
edelleen Raahen Pattijokea 
Pohjanlahteen. (Jaakkola 1926; 
Viinanen 2011) 
 

Täyssinän rauhassa (1595) Ruotsin 
tuli luovuttaa Venäjälle Käkisalmen 
lääni ja Inkeri. Ruotsin ja Moskovan 
Venäjän valtion välinen raja työntyy 
Savosta itään ja pohjoiseen 
levittäytyneen asutuksen 
mukaisesti - - -  
 

Stolbovan rauhassa (1617) Venäjä 
luopuu Käkisalmen läänistä ja 
Inkerinmaan länsiosasta.  
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Varkaus, Siitinselkä  SITHI. 

Lapin r aja 

Karjala 
Kainuu 
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Ruotsin ja Venäjän välinen 
raja Suomessa oli ollut 
epäselvä ja riidanalainen 
Pähkinäsaaren rauhasta 
lähtien. Täyssinän 
rauhassa 1595 rajankulku 
määriteltiin  keskeisellä 
alueella Parikkalan 
Varpavuoresta Pohjois-
Savon Pisa-mäkeen.  
 CF = Claus 

Hermanninpoika 
Fleming 
AT = Arvid 
Henrikinpoika Tavast 
GF = Gödik Fincke 
IH = Yrjö 
Henrikinpoika Horn 

Savon ja Karjalan raja kulki käytännössä jo 1400-luvulta 
Varpavuoresta Puruveden Käräjäkallioon, Oriveden ja Juojärven 
kannakselle Kaatamoon, Ohtaansalmesta Rikkaveteen, 
Kaavinkosken kautta Kaavinjärveen, edelleen Lastukosken kautta 
Syväri-järveen ja Somsaan, mistä tarkemmin määrittelemätön 
rajan suunta jatkui vesireittejä pohjoiseen. (J. Gallén 1968, K. Julku 

1987) 

Kuva: Havaintotaulusta 



Täyssinän rauhassa Savon raja 
vakiintuu itään päin työntyneen 
asutuksen mukana Oriveden – 
Juojärven – Pisan linjaan. 
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Kaavinkoski, Täyssinän rauhan rajapaikka  
Ruotsin ja Moskovan Venäjän rajalla1595. 

Rajalinjaus jätti Juojärven ja 
Rikkaveden itä- ja pohjoispuoliset, 
tärkeät peuranpyyntipaikat 
kokonaisuuksina Karjalan puolelle 
rajaa. 
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