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alusta isonvihan loppuun, sekä noitaoikeudenkäyntien pääpiirteet. Esittelen Kristofferin maanlain vuodelta 1442, 

vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan lain ja vuoden 1686 Kirkkolain taustat. Tarkastelen sitä, miten lait käskivät 

teloitettuja ja muita poikkeuksellisesti kuolleita haudata ja toimittiinko lopulta lain kirjaimen mukaan. Lopuksi 

esittelen muutamia pitäjän- ja kaupunginhistorioista otettuja tapausesimerkkejä. Päätelmissä koetan vielä miettiä, 

olisiko teilaus- ja mestauspaikkoja mahdollista tutkia arkeologisesti.  
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1. Johdanto  

 

Tutkimus käsittelee historialliseen aikaan sijoittuvia teilaus- ja mestauspaikkoja, joita 

on tällä hetkellä Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä kuusi kappaletta¹ 

(Muinaisjäännösrekisteri 2011). En ole kuitenkaan ottanut kyseisiä kohteita tutkimuksen 

kohteeksi, koska monet näistä kohteista perustuvat esimerkiksi perimätietoon.  

Rekisteristä ei myöskään löydy tietoja siitä, että mitään näistä kohteista olisi kaivettu 

arkeologisesti. Rekisteristä käy ilmi, että Kokkolan Galgabacken on inventoitu vuonna 

2007 ja Sastamalan Reinilän teilipaikka 2009. Käyn läpi joitain niitä lainsäädännön 

määräyksiä, jotka johtivat kuolemantuomioon ja käsittelen muutoksia 

kuolemantuomittujen hautaamisessa. Tutkimuksen aikaväli on 1600- luvun alusta 1700-

luvun loppuun.  Kuolemantuomiot tuli lähettää vahvistettaviksi hovioikeuteen, joka 

vuodesta 1623 alkaen sijaitsi Turussa (Vahtola 2003: 138). Turun palo vuonna 1827 

kuitenkin tuhosi osittain hovioikeuden paperit, joten kaikkien kuolemantuomioiden 

vahvistamisesta ei ole tietoa. Vaasaan kuitenkin perustettiin vuonna 1776 toinen 

hovioikeus (Vahtola 2003: 199) ja sen päätöksiä on säilynyt meidän päiviimme saakka, 

jolloin voimme saada tietoa tuomioista ja paikoista, joissa tuomiot on pantu toimeen.  

 

Aluksi kerron lyhyesti Suomen oloista 1600- ja 1700-luvuilla sekä 

noitaoikeudenkäyntien yleispiirteistä. Tämän jälkeen esittelen vuoden 1442 Kuningas 

Kristofferin maanlain, vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan lain ja vuoden 1686 

Kirkkolain syntyyn vaikuttaneet pääpiirteet, sekä tuon esiin joitain lainkohtia, jotka 

johtivat kuolemantuomioon. Kerron myös mitä tapahtui, jos pystyi välttämään saamansa 

tuomion maksamalla sakot, mutta ei ollut varaa siihen. Tämän jälkeen tarkastelen 

muutoksia, jotka koskevat kuolemaantuomittujen hautaamista ja sitä, toimittiinko 

oikeasti lain kirjaimen mukaan hautapaikkaa päätettäessä ja onko tässä asiassa eroja 

asenteissa eri aikakausilla. Loppupuolella käyn läpi muutaman tapaustutkimuksen ja 

lopuksi päätelmien kohdalla mietin vielä teloitus- ja mestauspaikkojen arkeologisen 

tutkimisen mahdollisuutta.  

ˡ Huittinen Sammu Teileinmäki, Kalajoki Vuorenkallio Heusala, Kokkola Galgbacken, Kurikka Mieto 

Paloluoma, Oripää Mestauspaikka, Sastamala Reinilän teilipaikka 



3 

 

Tutkimuksessa käyn läpi kirjallista aineistoa. Ainoat käytössäni olleet alkuperäislähteet 

ovat lakikirjat, joista minulla on ollut käytössäni suomennokset: Kristofferin maanlaista 

nykysuomeksi käännetty ja Ruotsin valtakunnan laista sekä Kirkkolaista 

näköispainokset. Luvussa 2.1. käytän lähteenä Vahtolan vuonna 2003 julkaistua kirjaa 

Suomen historia: Jääkaudesta Euroopan unioniin. Tapaustutkimusten aineisto on 

peräisin pitäjän- ja kaupunginhistorioista, enkä ole itse tutustunut alkuperäiseen 

lähdemateriaaliin, koska en osaa tulkita vanhoja käsialoja, enkä myöskään osaa lukea 

vanhaa ruotsia. Tapaukset ovat siis ennen minulle päätymistään kulkeneet vähintään 

yhden tutkijan käsin läpi. 

 

2. Historiallinen konteksti 

2.1. Suomi 1600- ja 1700- luvuilla  

1500-luvun lopulta alkaen talonpoikien elämään vaikutti suuresti pitkä taistelu 

kuninkuudesta ja lähes 120 vuotta kestänyt sotien täyttämä kausi, joka alkoi 

suomalaisten elämässä vuonna 1570, kun Venäjän sota puhkesi. Toinen talonpoikien 

elämään suuresti 1500-luvulla vaikuttanut sota oli 1596–97 käyty nuijasota. Vuosisadan 

toisella puoliskolla aateliston maaomaisuus karttui ja samaan aikaan köyhtyviä 

talonpoikia ryhtyi jopa vapaaehtoisesti aatelin alustalaisiksi kruunun veroja pienempien 

maksujen vuoksi. Vuosisadan loppua kohti tultaessa talonpoikien olot tulivat yhä 

kurjemmiksi, vakinainen verotus oli kiristynyt ja sen rinnalle oli tullut ylimääräisiä 

veroja esimerkiksi sotamenojen kattamiseksi. Verojen rinnalla olivat muut 

sotarasitukset, perintötalonpojistoon kohdistuneet sotaväen otot, kyyditykset, 

kuljetukset, majoitus ja muonitus.  Rajaseudulle sota toi toistuvia hävityksiä. Samaan 

aikaan kun verotus kiristyi, alkoi ilmastossa kylmä vaihe, joka vaikutti talonpoikien 

pääelinkeinoon, eli maatalouteen. Sodat sinällään myös häiritsivät elinkeinonharjoitusta 

ja kaikki nämä yhdessä johtivat monien tilojen autioitumiseen ja lopulta 

talonpoikaisyhteiskunnan sisäisen eriarvoisuuden jyrkentymiseen.  

 

Vuosista 1611–80 puhutaan perustuslaillisena aikana, jolloin vahvan kuninkuuden 

vastapainona oli vahva ylimystö, jolla oli myös todellista valtaa. Korkean ylimystön 
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miehittämän valtaneuvoston ohella valtiovaltaa käyttivät valtiopäivät, joihin kaikki 

säädyt saivat osallistua. Suomeen asetettiin 1600-luvulla useaan otteeseen 

kenraalikuvernöörejä, joiden tarkoitus oli hallinnollisen ja taloudellisen kehityksen 

edistäminen. Tunnetuin heistä on kreivi Per Brahe, joka perusti Turun Akatemian 1640.  

Hovioikeus perustettiin Turkuun vuonna 1623 ja Vaasaan vuonna 1776. Tänäkin aikana 

Ruotsi kävi monia sotia, joiden avulla siitä muodostui suurvalta. Laskun maksoivat 

kuitenkin talonpojat, sillä he joutuivat luovuttamaan parhaassa iässä olevia miehiään 

armeijaan sotaväenotoissa. Myös verotaakka kasvoi, sotien aikana moninkertaiseksi 

rauhan aikaan verrattuna, ja tämän lisäksi tulivat kirkon verot sekä maksut. Tänä aikana 

monet tilat autioituivat, johon vaikuttivat edellä kerrottujen syiden lisäksi myös 

viljelylle huonot sääolot ja toistuvat pahat katovuodet. Talonpoikien elämä oli päivä 

kerrallaan elämistä ja tulevaisuus oli täynnä epävarmuutta, onnettomuutta ja kuolemaa. 

Ihmisten keskinäinen kanssakäyminen oli kursailematonta, hillitöntä ja karkeaakin. 

Omaa asiaa ja etua ajettiin voimalla ja ihmiset olivat arkoja kunniastaan ja säädystään. 

 

Ruotsi siirtyi itsevaltaiseen hallintomuotoon, kun vuosien 1680 ja 1682 valtiopäivät 

kukistivat aatelin vallan ja siirsivät lainsäädännön kuningas Kaarle XI:lle. Itsevaltiuden 

aikaa kesti vuodet 1680-1700, joka oli rauhan aikaa. Tänä aikana veroja ei kiristetty, 

autioita taloja asutettiin ja uudisasutus laajeni. Ajan pahin kriisi koettiin 1695–97, kun 

Pikkujääkauden säähäiriöt olivat pahimmillaan, aiheuttaen nälänhätää ja tautien 

leviämistä. Vuosina 1700–21 käytiin Suuri Pohjan sota, jonka seurauksen Suomi oli 

venäläisten miehittämänä vuodet 1714–21, aika joka tunnetaan nimellä isoviha. Sodan 

aikana verojen päälle tulivat erilaiset sotakulut ja – verot. Veroja jäi etenevästi rästiin ja 

suuret osat Suomea olivatkin jo ennen isovihaa veronmaksukyvyttömiä. Myös kato- ja 

tautivuodet jatkoivat esiintymistään. 

 

Kustaa Vaasan noustua valtaan 1521/23, oli kuninkaan vallan vakiinnuttamiseksi 

tärkeää murtaa piispojen poliittinen valta ja tehdä heistä vain ja ainoastaan kirkon 

miehiä, sekä saada mahdollisimman paljon kirkon omaisuudesta pahasti velkaantuneen 

hallitsijan ja kruunun käyttöön. Nämä tavoitteet toteutuivat Västeråsin valtiopäivillä 

1527, jolloin Ruotsin ja samalla Suomen uskonnoksi määrättiin luterilaisuus. 
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Helmikuussa 1593 Kaarle-herttuan kutsui Upsalaan suuren säätyjen kokouksen, jossa 

yksimielisesti, kuulematta kuningasta, päätettiin, että luterilaisuus on vuonna 1530 

annetun Augsburgin uskontunnustuksen mukaisessa muodossa ainoa valtakunnassa 

suvaittu kristillisen opin perusta. Samoin Laurentius Petrin kirkkojärjestys tuli 

seremonioiden ohjenuoraksi. Tämä varmisti luterilaisuuden Ruotsin ja samalla Suomen 

uskonnoksi. Lopullinen piste uskontokysymykselle oli Kustaa Aadolfin 

hallitsijanvakuutus vuonna 1611, jossa luterilaisuus tuli ainoaksi hallitsijalle sallituksi 

uskonnoksi.  Örebron valtiopäivillä 1617 kiellettiin rangaistuksen uhalla muiden 

uskontojen harjoittaminen Ruotsissa. Yhtenäinen luterilainen usko antoi valtiolle 

vahvan sisäisen ideologian ja oivan propaganda-aseen sodittaessa toisuskoisia 

naapureita vastaan. Kirkon tärkeimpiin tehtäviin kuului alamaisten opettaminen 

kuuliaisiksi esivallalle.   

 

1600-luvusta puhutaan usein puhdasoppisuuden aikana. Tällöin kirkon toimintaa ja 

yksityisen ihmisen vaellusta leimasi tarkka kuri ja järjestys. Ainakin ulkonaista 

tapakristillisyyttä oli noudatettava, käytävä kirkossa ja ehtoollisella, osattava 

katekismus ja elettävä kurissa, nuhteessa ja kuuliaisuudessa Jumalalle ja esivallalle. 

Yksilö oli ensisijassa yhteisönsä jäsen. Moraalia ei pidetty yksityisasiana, vaan yhteisö 

valvoi tarkasti, että jokainen vaelsi synnittömästi. Yksityiseen syntiin oli puututtava, 

koska sen uskottiin vetävän Jumalan vihan myös koko yhteisön päälle. Synnin julkitulo 

ja sen sovittaminen olivat yhteisön vastuulla. Raskaat rikokset edellyttivät maallisen 

oikeuden tuomiota ja julkista ripittäytymistä. Rikkomukset kirkkokuria vastaan taas 

tiesivät sakkoja, jalkapuuta, mustaa - eli häpeäpenkkiä tai muita häpeärangaistuksia. 

Kirkko piti tänä aikana lujasti kiinni opin puhtaudesta ja ykseydestä. Se pyrki yhdessä 

maallisen vallan kanssa kitkemään taikauskon, uhraamisen ja noituuden.  

 

2.2. Noitaoikeudenkäynnit 

Noitaoikeudenkäyntejä oli keskiajalla vähän verrattuna uuteen aikaan. Eniten niitä oli 

Euroopassa ja eräissä eurooppalaisten siirtomaissa uuden ajan alussa 1450–1750. 

Syytteessä oli 1300-luvulla yhtä usein sekä naisia, että miehiä, mutta jo 1400-luvulla 
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syytetyt olivat useimmiten naisia. Vuosina 1450–1750 syytettyinä olivat useimmiten 

naiset, jotka olivat useimmiten talonpoikien ja porvareiden vaimoja. Noituudesta 

tuomittiin sekä maallisissa, että kirkollisissa tuomioistuimissa (Nenonen 1992: 30–32). 

Suomessa noitaoikeudenkäynnit eivät olleet yhtenäinen ilmiö, eikä yhdestä 

vainoaallosta voida puhua. Syytteet, syyttäjät ja tuomiot vaihtelivat ajallisesti samankin 

alueen sisällä. Myös syytetyn sukupuolessa oli eroja ajallisesti ja alueelta toiselle. 

Esimerkiksi 1600-luvun alkupuolella suurin osa syytetyistä oli miehiä, kun taas 

”vainoaallon” aikana syytetyt olivat pääosin naisia. Taian tekijän ohella myös taika-

apua pyytänyt pyrittiin saamaan tuomiolle. Miehiä syytettiin useimmiten noituudella 

vahingoittamisesta ja syyttäjänä oli useimmiten yksityinen henkilö. Naisia taas syytti 

useimmiten esivalta taikuudesta eli parantavista ja onnea tuovista loitsuista ja tavoista 

(1992: 147–148). Suomen noitaoikeudenkäynneissä syytettyinä oli poikkeuksellisen 

usein miehiä (1992: 51). Uuden ajan alussa Lappi oli tunnettu noidistaan, myös 

ulkomailla. Papit kamppailivat lappalaisten uskontoa ja taikuutta vastaan ja hävittivät 

noitarumpuja ja palvontapaikkoja. Lappalaisten keskuudessa šamanistinen 

noitakulttuuri eli vielä 1600-luvulla. Lapin noidat lankesivat loveen eli matkasivat 

manalaan sielujen luo. Kuitenkin kristillinen vaikutus oli jo lyönyt leimansa 

noitarummuissa oleviin kuviin. Noitarummuista ja – maineesta huolimatta 

noitaoikeudenkäyntejä oli Lapissa vähän (1992: 52–53).  

 

Keskiajalta lähtien oli julkaistu noituuden ja magian harjoittamista koskevia kieltoja, 

mutta Suomessa noitavainoista ei oltu kovinkaan kiinnostuneita ennen kuin Turun 

piispaksi tuli jyrkkä puhdasoppisuuden kannattaja Rothovius (piispana 1627–52ˡ). Jo 

tullessaan Turkuun Rothoviuksella oli pessimistinen käsitys hiippakuntansa ihmisten 

elintavoista, joista hän valittikin useaan otteeseen hallitukselle. Hän lähetti myös 

papistolle kirjeen, jossa hän käski kaikin tavoin vastustaa noituutta ja taikuutta. 

Perusteellisesti hän puuttui noituuteen Turun Akatemian vihkiäisissä pitämässään 

saarnassa. Hänen mukaansa Akatemiassa harjoitettava noituus ja taikuus olisi kitkettävä 

pois juuriaan myöten (Ranta 1975: 709). 

 

ˡ Vahtola 2003: 158 
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3. Lakien taustasta ja kuolemanrangaistuksista 

3.1. Kuningas Kristofferin maanlaki 1442 ja vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan 

laki 

Kristofferin maanlaki on ensimmäinen Ruotsin yleinen laki, joka on saanut kuninkaan 

vahvistuksen, ja se on siten ensimmäinen Ruotsissa ja samalla Suomessa virallisesti 

voimassa ollut valtakunnan laki. Se on myös ensimmäinen Ruotsin laki, joka jo varhain 

käännettiin suomeksi (Ulkuniemi 1978: 9). Ensimmäinen tunnettu suomennos on noin 

vuodelta 1580 ja sen teki Herra Martti (1978: 22). Laki rakentuu 14:sta kaaresta, jotka 

jakaantuvat lukuihin. Kristofferin maanlakiin ei sisälly kirkkokaarta, jossa Ulkuniemen 

mukaan olisi määrätty esimerkiksi papin ja seurakunnan keskinäisistä suhteista ja 

kirkkokurista. 

 

Ennen 1200-lukua lait olivat suullisia lauselmia, jotka säilyivät sukupolvelta toiselle 

muistinvaraisina. Yhteiskunnan vähitellen kehittyessä oikeussääntöihin jouduttiin 

lisäämään laajempiakin suorasanaisia selityksiä sekä tekemään erilaisia lisäyksiä 

(Ulkuniemi 1978: 10). Noin vuosien 1200–1350 välisenä aikana eri maakunnilla oli 

vielä omat lakinsa ja tänä aikana niitä alettiin kirjoittaa muistiin (1978: 12). Kun 

maakuntalakeja kirjoitettiin muistiin, tuli niihin tiettyä yhdenmukaisuutta, mutta silti eri 

maakuntien lait jäivät eroamaan huomattavasti toisistaan. Kuningas Maunu 

Eerikinpoika määräsi erityisen lautakunnan korjaamaan ja uudistamaan Ruotsin 

kuningaskunnan eri laamannikuntien lait ja saattamaan ne yhdenmukaisiksi. Tämä laki, 

joka tunnetaan Maunu Eerikinpojan maanlain nimellä, valmistui noin 1347–1352. Laki 

ei kuitenkaan tiettävästi ikinä saanut kuninkaan vahvistusta. Tämä ja käsikirjoituksiin 

tulleet virheet, huolimattomuudesta johtuneet tai tahalliset, johtivat siihen, että lain 

tarkistaminen ja vahvistaminen tuli myöhemmin tarpeelliseksi. Uusi maanlaki 

valmistuikin 1442 ja kuningas vahvisti sen 2.5.1442. Vahvistuksessa määrättiin, että 

vain tätä lakia, eli kuningas Kristofferin maanlakia, tuli käyttää. Vahvistus tuli kuitenkin 

tunnetuksi vasta 1608, kun Kaarle IX painatti lain ja sen alkuun Kristofferin ja oman 

vahvistuksensa. Tämän jälkeen Kristofferin maanlaki oli yhdessä Maunu Eerikinpojan 

kaupunginlain kanssa Ruotsin yleisenä lakina kunnes uusi, vuoden 1734 lakina tunnettu 

laki, astui voimaan (1978: 14–18). 
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Kristofferin maanlain vanhentumisesta oli valitettu jo 1600-luvu alkupuolelta saakka. 

Keskiaikainen, talonpoikaisyhteiskuntaa varten suunniteltu laki ei enää toiminut 

suurvallaksi paisuneessa Ruotsissa, jolla oli kiinteät taloudelliset ja kulttuuriset suhteet 

Keski-Eurooppaan. Samoin talonpoikaisyhteiskunta oli korvaantunut sääty-

yhteiskunnalla ja korkeat virat, suurin osa omaisuudesta oli siirtynyt varsinkin 

ylhäisaatelin käsiin (Ylikangas 1984: 227). Säädyt päätyivätkin lopulta anomaan 

kuninkaalta lain tarkistamista, parantamista ja tulkintaa hyvällä, selvällä ja 

ajanmukaisella ruotsilla, jotta kaikilla olisi mahdollisuus sen ymmärtämiseen ja, jotta 

väärinkäytöksiltä vältyttäisiin. Uutta, vuoden 1734 lakia, valmisteleva komissio 

asetettiinkin 6.12.1686 (1984: 226). Sille annettiin lain kokoamisen ohella oikeus 

ehdottaa lakiin uudistuksia, muutoksia, poistoja ja lisäyksiä, jos se näki ne tarpeelliseksi 

(1984: 230). Uuden lain ohjeet olivat aiempaan verrattuna joustavia ja vapaamielisiä ja 

nämä asiat lievensivätkin lain jäykkyyttä ja vanhakantaista ankaruutta (1984: 235). Laki 

astui voimaan vuonna 1736 (1984: 234). Ensimmäisen suomennoksen laista teki 

lääninsihteeri Samuel Forseen vuonna 1738, mutta sen painaminen keskeytyi sodan 

takia vuonna 1741. Lopullisen lainsuomennoksen julkaisi hovioikeuden aktuaarinaˡ 

toiminut Georg Salonius vuonna 1759 (Koivusalo 1984: 238). 

 

3.2. Vuoden 1686 Kirkkolaki 

Ruotsin ensimmäinen evankelinen kirkkojärjestys on Laurentius Petrin kokoama, 

vuonna 1571 ilmestynyt, Then Swenska Kyrkeordningen. Se on kirkkojärjestys eikä 

varsinainen kirkkolaki ja se on sisällöltään melkein kokonaan liturginen. Se sai 

kuningas Juhana III:n vahvistuksen ja se hyväksyttiin Tukholman kirkolliskokouksessa 

1572, jolloin se tuli muodostamaan Ruotsin kirkon oikeudellisen perustan (Parvio 1986: 

97–98). 

 

Jo 1600-luvun alussa esitettiin vuoden 1571 kirkkojärjestyksen tarkistamista. Uutta 

kirkkolakia suunniteltiinkin sitten melkein koko 1600-luku ja suunnitelmien pohjana oli  

ˡ Virkamies, joka vastaanottaa ja säilyttää viraston asiakirjoja; eräissä virastoissa tilastojen laatija; 

vakuutusmatemaatikko (WSOY 1, 1995). 
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yleensä vanha kirkkojärjestys (Parvio 1986: 98).  Monien hylättyjen ehdotusten jälkeen 

uusi, karoliinisena kirkkolakina tunnettu laki, sai virallisen vahvistuksen 3.9.1686 

(1986: 104). Se julkaistiin suomeksi vuonna 1688 ja sen suomentajana toimi rovasti 

Henrik Florinus (1986: 109). Uusi laki merkitsi käytännössä ruotsalaisen yhteiskunnan 

ja sen kirkon samaistumista ja puhdasoppisen valtionkirkon lopullista syntyä (1986: 

104). Se oli samaan aikaan niin kirkon kuin yhteiskunnan laki, jota kaikkien alamaisten, 

myös eriuskoisten, oli toteltava (1989: 113). 

 

Uusi kirkkolaki oli sisällykseltään melko samanlainen kuin vanha kirkkojärjestys, ja 

kirkkojärjestys se perusluonteeltaan olikin. Siinä annetaan yksityiskohtaisia kirkon 

oppia, sen virkaa ja jumalanpalveluselämää koskevia määräyksiä. Laissa myös 

määritellään yksityiskohtaisesti Ruotsin luterilaisen kirkon oppi, jonka tuli perustua 

Vanhaan ja Uuteen testamenttiin niin kuin ne on esitetty kolmessa vanhan kirkon 

tunnustuksessa, eli Apostolisessa, Nikaian ja Athanasioksen, sekä Augsburgin 

tunnustuksessa, joka oli omaksuttu Upsalan kokouksessa vuonna 1593 sekä kokonaan 

selitetty niin sanotussa Liber concordiaessa (1580). Kirkkolaki määritteli kirkon viran 

saarnaviraksi ja se otti esiin varsin yksityiskohtaisesti kirkon kasvatuskysymykset. 

Kansankasvatuksesta ja siihen liittyvästä katekismuksen opettamisesta annettiin monia 

yksityiskohtaisia määräyksiä, samoin kuin osaamisen kontrollointia palvelevien 

rippikirjojen pitämisestä (Parvio 1986: 107- 108). Laki siirsi kuolemaantuomittujen 

hautauksesta päättämisen maalliselle oikeudelle (KL 1686 Lucu XVIII § XII ).  

 

3.3. Kuolemanrangaistuksista 

Kristofferin maanlaki ja vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan laki määräsivät molemmat 

monista rikoksista kuolemanrangaistuksen. Tällaisia rikoksia olivat esimerkiksi 

lapsenmurha (KKML 1442 Törkeitten asiain kaari 2 ja RL 1734 Pahategon Caari Lucu 

XIV § 1 ja Lucu XVI § 1), eläimiin sekaantuminen (KKML 1442 Törkeitten asiain 

kaari 14 ja RL 1734 Pahategon Caari Lucu X § 1) ja noituus (KKML 1442 Törkeitten 

asiain kaari 6, myös 15 § 1 ja RL 1734 Pahategon Caari Lucu II § 1). Myös itsemurhaa 

pidettiin rikoksena ja itsemurhan tehneen henkilön ruumis oli lain mukaan poltettava 
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(KKML 1442 Törkeitten asian kaari 4 ja RL Pahategon Caari Lucu XII § 1), kohtalo, 

joka tuli myös niiden, yleensä naisten, osaksi, jotka oli tuomittu kuolemaan roviolla. 

Ruumiin polttaminen siis tapahtui mestaamisen jälkeen (Nenonen 1992: 224), eikä 

ennen, niin kuin kuvissa usein tapahtuu. Tultaessa 1600-luvulle alettiin nimenomaan 

siveellisyysrikoksissa vetoamaan Mooseksen lakiin ja käsite Jumalan laki samaistettiin 

yhä etenevämmässä määrin juuri siihen (Parvio 1986: 99). 1700-luvulle tultaessa ja 

varsinkin 1700-luvun loppupuolella lain säätämään ankaraan rangaistukseen saattoi 

tulla lievennys, kun tapaus alistettiin kuninkaan tai hovioikeuden harkittavaksi. Tämä 

tapahtui varsinkin juuri kuolemanrangaistusta vaatineiden tapausten yhteydessä (Nikula 

1970: 196).  

 

Jos syytetty onnistui välttämään päälleen langetetun kuolemanrangaistuksen, sai hän 

maksettavakseen 40 markan sakon (Jokipii et. al1959). Nikulan (1970: 196) mukaan 

myös tavallisimmista rikkomuksista, kuten alle puolen markan varkaudesta (KKML 

1442 Rauhanvalan kaari 41), pääsi useimmiten sakoilla. Varojen puute esti kuitenkin 

usein suurienkin sakkosummien maksamisen, joten päädyttiin ruumiilliseen 

rangaistukseen. Miehillä se oli kujanjuoksu tai raipparangaistus, naisilla vitsarangaistus. 

Kujanjuoksulla tarkoitetaan sitä, että rangaistustaan suorittava henkilö joutui 

juoksemaan kerran tai useammin kahden kepeillä aseistetun miesrivin välitse, jolloin 

iskut osuivat juoksijan selkään. Kyseinen rangaistustapa on otettu sotaväen rikoslaista ja 

se jäi pois käytöstä siviiliyhteyksissä 1700-luvun alkupuoliskolla. Raippa- ja 

vitsarangaistukset toimitti kaupungin piiskuri eli profossi raipoilla tai vitsoilla, joita 

käytettiin pareittain. Jokaisella parilla oli annettava kolme lyöntiä ja rangaistuksen 

ajaksi rikollinen sidottiin kiinni kaakinpuuhun (1970: 196).  

 

4. Lakien määräyksistä tuomittujen hautaamiseen ja niiden noudattamisesta  

 

Olavi Rimpiläisen (1971: 54) mukaan keskiajan maakuntalakien ihanne olisi ollut se, 

että poikkeuksellisia hautauksia ei olisi ollut. Kuitenkin katolisen kirkon kanoninen laki 

kielsi monelta ryhmältä erilaisia asioita hautauksen yhteydessä. Ainoastaan kastetuille 
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voitiin suorittaa kristitty hautaus ja kristittyjen kastamattomat lapset piti haudata 

erityisesti määrättyyn paikkaan hautausmaalla. Kastettuja, joille ei suotu keskiajalla 

kristittyä hautausta, olivat esimerkiksi itsemurhaajat, jotka eivät olleet tehneet tekoaan 

mielenhäiriössä, kuten määrättiin myös kuningas Kristofferin maanlaissa vuodelta 1442 

(KKML 1442 Törkeitten asiain kaari 4). Kyseinen lainkohta määrää itsemurhaajan 

ruumiin vietäväksi metsään ja poltettavaksi siellä roviolla. Jos taas kyseisen henkilön 

tiedettiin yleisesti olleen niin mielenhäiriöinen, että hän ei osannut varoa mitään vaaraa, 

tuli hänet haudata kirkkomaan ulkopuolelle. Toinen ryhmä olivat kuolemaantuomitut, 

jotka eivät olleet tehneet parannustaan ennen kuolemaansa. Vainajan oletettu tila 

kuoleman jälkeen siis ratkaisi hautaustavan. Rimpiläisen mukaan Suomesta ei ole tältä 

ajalta paljoakaan tietoa poikkeuksellisista hautauksista (1971: 55–56).  

 

Reformaation jälkeen poikkeukselliset hautaukset pysyivät ennallaan (Rimpiläinen 

1971: 155). Kastamattomien lasten hautaus tuotti edelleen päänvaivaa. Ainoana erona 

katoliseen aikaan oli se, että kaikissa kirkkojärjestyksissä haluttiin tehdä ero katoliseen 

ajatteluun siinä suhteessa, että näille lapsille ei suositeltu hautausmaalla mitään erityistä 

paikkaa.  Reformaation jälkeenkin lista niistä, joilta tuli evätä kristillinen hautaus, pysyi 

melko samanlaisena. Suomessa ensimmäinen säilynyt tieto tällaisista poikkeuksista on 

Rimpiläisen mukaan Agricolan rukouskirjassa vuodelta 1544, jossa hautausmaa ja 

kristillinen hautaus kielletään esimerkiksi itsemurhaajilta. Myös vuoden 1571 

kirkkojärjestys kielsi itsemurhaajien hautaamisen hautausmaahan. Mestatuille se salli 

hautausmaan, jos he olivat kuolleet kristillisesti ja jos esivalta sen heille salli. Upsalan 

piispankokouksessa vuonna 1572 kehotettiin ekskommunikoimaan¹ kaikki taikuutta 

harjoittavat eukot ja ukot. Jos he eivät luopuneet taikuudesta, ei heitä saanut haudata 

hautausmaahan, vaan heidät oli heitettävä mutaan ja suohon (1971: 156–159). 

Kristofferin maanlaissa käskettiin teilata mies ja polttaa nainen, joka oli noitakeinoin 

surmannut toisen ihmisen (KKML 1442 Törkeitten asiain kaari 6, myös 15 § 1).  

 

 

ˡ Kristillisen seurakunnan yhteydestä erottaminen, ” pannaan” julistaminen (WSOY 2, 1995). 
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Rimpiläisen mukaan 1600-luvulle tultaessa poikkeuksellisten ja tavallisten hautausten 

raja alkoi hämärtyä. Vuoden 1608 kirkkolakiehdotuksessa murhatuille lapsille sallittiin 

hauta hautausmaalla, mutta kuitenkin syrjäisessä paikassa, koska he olivat aina 

aviottomia (1971: 268–269). Lapsen murhaaja, murhasi hän sitten kastamattoman tai 

kastetun lapsen, tuomittiin kuitenkin laissa kuolemaan, mies teilattavaksi ja nainen 

poltettavaksi (KKML 1442 Törkeitten asiain kaari 2). Myös kastamattomina kuolleiden 

lasten asema parani, sillä nyt heille sallittiin samat seremoniat kuin muillekin kristityille 

(Rimpiläinen 1971: 269). Tämä liennytys murhalasten ja kastamattomina kuolleiden 

kohdalla tulee esiin myös uudessa kirkkolaissa vuodelta 1686 (KLO 1686 Lucu XVIII § 

IX ja § X). Saman kirkkolain uudistetussa asetuksessa (Cuning. Maij:tin Uudistettu 

Asetus, Waloist ja Kirouxist), määrätään noituudesta rangaistavaksi kuolemalla. 

Taikuuden harjoittamisesta määrättiin rangaistukseksi rahasakko, vankeus, kujanjuoksu 

tai raipparangaistus. Rangaistukseen vaikutti syyllisen ikä ja ymmärrys sekä, se oliko 

hänet houkuteltu tähän syntiin ja kuinka monta kertaa oli hän sen tehnyt (Waloist ja 

Kirouxist IX).   

 

Vanhan kirkkojärjestyksen ankarasta periaatteesta kieltää hautaus tietyiltä ihmisiltä 

pidettiin silti yhä kiinni ja tähän kuuluivat yhä itsemurhan, muutoin kuin 

mielenhäiriössä, tehneet. Kuitenkin vuosisadan kuluessa tästä jyrkkyydestä oltiin 

Rimpiläisen mukaan valmiita tinkimään ja joitain listan nimikkeistä oli tarkennettava. 

Itsemurhaajan hautauksessa, esimerkiksi, oltiin joskus valmiita sallimaan muitakin 

lieventäviä asianhaaroja kuin mielenhäiriö. Esimerkiksi Linköpingin tuomiokapituli 

salli vuonna 1657 sen, että 11-vuotianaa itsensä hirttänyt poika haudattiin syrjäiseen 

paikkaan hautausmaalle (1971: 275–276). Vuoden 1686 kirkkolakiehdotus ja uusi 

kirkkolaki siirsivät itsemurhaajien hautauksen maallisen oikeuden ratkaistavaksi (KLO 

1686 Lucu XVIII § XII).  Kuningas Kristofferin vuoden 1442 maanlaki oli kuitenkin 

vielä voimassa ja siinä oli ristiriita kirkkojärjestyksen kanssa sen suhteen mihin 

mielenhäiriössä itsemurhan tehnyt tuli haudata. Kirkkolaki salli syrjäisen paikan 

hautausmaalta, mutta maanlaki käski haudata heidätkin hautausmaan ulkopuolelle 

(KKML 1442 Törkeitten asiain kaari 4). Käräjät kuitenkin toimivat maallisen lain 

mukaan ja tuomion toimeenpano uskottiin joskus pyövelille. Rimpiläisen mukaan 

itsemurhaaja tuomittiin usein käräjillä roviolla poltettavaksi (1971: 275–277). 
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Vanhan kirkkojärjestyksen mukaisesti mestatut saivat normaalin hautauksen, jos he 

kuolivat kristillisesti ja, jos esivalta sen heille salli (Rimpiläinen 1971: 286). 

Rimpiläisen mukaan Turussa haudattiin mestattuja pohjois- ja eteläpuolelle ja jopa 

kirkkoon. Kuningas siirsi 5.5.1684 rikollisten hautaustavan määräämisen kokonaan 

maalliselle oikeudelle. Vanhan kirkkojärjestyksen luettelo poikkeushautauksista säilyi 

kirkollisessa lainsäädäntötyössä vuosisadan loppupuolelle asti ja siihen jopa lisättiin 

muutamia nimikkeitä. Hallitus kuitenkin siirsi jo ennen uutta kirkkolakia muutamia 

tapauksia maallisen oikeuden ratkaistavaksi ja kirkkolaissa sille siirrettiin lisää. Uudessa 

kirkkolaissa annettiin enää ohjeet murhattujen ja kastamattomina kuolleiden lasten 

lisäksi vain vierasuskoisista ja pannassa kuolleista. Vanha kirkkojärjestys oli kieltänyt 

hautausmaan muilta syntisiltä kuin mestatuilta, mutta vuosisadan kuluessa asenteet 

lientyivät ja käytännössä sallittiin paljon poikkeuksia siten, että hautausmaahan 

hautaaminen sallittiin, mutta seremonioita ja kellonsoittoja karsittiin. Uusi kirkkolaki 

kielsi hautausmaan ainoastaan suuressa pannassa² kuolleilta. Rimpiläisen mukaan 

käytännön kirjavuus heijastui myös Suomessa siten, että täälläkin oli perin monenlaisia 

ja jatkuvasti muuttuvia käytäntöjä (1971: 286–288).     

 

5. Tapausesimerkkejä 

Seuraavaksi aion käydä läpi muutamia tapausesimerkkejä, jotka olen poiminut eri 

pitäjän- ja kaupunginhistorioista. Olen pyrkinyt tuomaan esille erilaisia tapauksia, joissa 

syytettyinä on ollut niin miehiä kuin naisia ja, joiden yhteiskunnallinen asema on 

vaihdellut. Kuten jo johdannossa olen tuonut ilmi, kirjat on valittu melko 

sattumanvaraisesti. Tarkoituksenani ei ole luoda minkäänlaista kokonaiskuvaa, joka 

aineiston pienuuden takia olisikin mielestäni mahdotonta, myöskään tapausten 

maantieteellinen jakautuminen ei ole kattavaa. Haluan tuoda vielä tässäkin yhteydessä 

esiin sen, että kaikki esimerkit ovat menneet jo ainakin yhden tutkijan käsien läpi ja, 

että en itse ole tutustunut alkuperäiseen käsikirjoitettuun aineistoon.  

 

² Lat. bannum, henkilöön, paikkakuntaan tai asiaan kohdistuva kielto, jolla tämä suljetaan pois 

aikaisemmasta sosiaalisesta yhteydestä. Tavallisesti panna tarkoittaa ekskommunikaatiota, kirkon jäsenen 

oikeuksien riistämistä (WSOY 7, 1996). 
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5.1. Turku 

Raimo Rannan mukaan laeissa määrätyt kuolemantuomiot pani toimeen teloittaja, jonka 

ammattiin pääsyn vaatimuksena oli ”mestarinnäytteen” suorittaminen. Kyseinen 

ammatti periytyi usein isältä pojalle ja eikä se ollut suosittu kansan keskuudessa. 

Teloittaja ei kaupungissa saanut kiinteää palkkaa, mutta vuosisadan lopussa hänelle 

määrättiin tietyistä töistä kiinteä taksa, mutta ei vieläkään kiinteää palkkaa. Mestaukset 

suoritettiin Turussa kyseistä toimitusta vasten varatulla paikalla karjaportin luona. 

Teloituksen jälkeen teilille asetetun ruumiin pää pantiin vieressä olevaan seipääseen ja 

toiseen seipääseen laitettiin vainajan oikea käsi (1975: 707). Aikaa myöten vanha 

teloituspaikka alkoi kuitenkin tuntua sopimattomalta, sillä se sijaitsi lähellä asumuksia. 

Niinpä vuonna 1760 alettiin käyttää ”hirsipuumäkeä” Uudenmaantullin ulkopuolella 

uutena teloituspaikkana (Nikula 1970: 200).  

 

Vaikka Turun Akatemia olikin tarkoitettu taikauskon ja noituuden kitkemiseen, 

näyttivät sen opit ja opetus aluksi tarjoavan hyvän mahdollisuuden noitakeinojen 

oppimiseen ja niiden eteenpäin opettamiseen. Huhtikuussa 1644 yliopiston varakansleri, 

piispa Rothovius, ilmoitti konsistorissa¹ professori Martin Stodiuksen saaneen  

 

 

 

 

ˡ1) Eräiden kirkollisia ja opetusasioita hoitavien hallintoelimien nimitys. 

2) Tuomiokapituli Ruotsi-Suomessa 1500–1600- luvulla. Valtiopäiville kokoontuneiden piispojen ja 

pappien kokousta nimitettiin uuden ajan alussa valtakunnan konsistoriksi.  

 3) Katolisessa kirkossa paavin johtama kardinaalien täysistunto. 

 4) Reformoidussa kirkossa seurakunnan pappien ja vanhimpien muodostama hallintoelin (WSOY 4, 

1995). 
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maagikon maineen. Tämän epäilyksen oli tuonut esiin eräs ylioppilas ja hänen 

vanhempansa. Rannan mukaan Stodiuksella epäiltiin olleen ”spiritus familiaris”² ja 

hänen epäiltiin puuhailleen maagisten asioiden parissa. Hänen sanottiin myös 

oleskelevan vuorissa ja herättäneen kolmella pistolla jonkin hulluuden epäilyksen 

esiintuoneessa ylioppilaassa (Ranta 1975: 710). 

 

Stodius oli opiskellessaan Wittenbergissä perehtynyt noituutta käsittelevään 

kirjallisuuteen. Oikeudenkäyntinsä aikana hän toimi Akatemiassa hebrean ja kreikan 

kielen professorina. Tällä kertaa konsistori kuitenkin vapautti Stodiuksen syytteistä. 

Heidän mukaansa Stodius oli valallisesti tunnustanut, ettei hän ollut opettanut 

epäilyksen esiin tuoneelle ylioppilaalle asioita, jotka konsistorin mielestä voisivat 

ketään turmella. Heidän mukaansa myös suurin osa muista professoreista, jotka olivat 

olleet Stodiuksen kanssa päivittäin tekemisissä töissä tai muutoin hänen kanssaan 

puhelleet, todistivat ja vakuuttivat, että Stodius ei ollut puhunut mitään mikä oikeuttaisi 

tuomion. Stodiuksen maineen puhdistaminen ei kuitenkaan tapahtunut konsistorissa 

yksimielisesti ja vaikkakin hänet virallisesti vapautettiin syytteistä, ei häntä kuitenkaan 

valittu seuraavana vuonna vuorollaan Akatemian rehtoriksi. Myös kaupunkilaiset ja 

akatemialaiset suhtautuivat Stodiukseen edelleen epäluuloisesti. Häntä epäiltiinkin 

uudelleen vuonna 1656 kielletyn kirjallisuuden levittämisestä ja tällä kertaa hänet 

todettiin syylliseksi ja määrättiin luopumaan konsistorin istunnoista, viranhoidosta ja 

penkkisijasta kirkossa. Stodiusta epäiltiin vielä myöhemminkin ja hän luopuikin 

”vapaaehtoisesti” virastaan 70-vuotiaana (Ranta 1975: 710–712).  

 

² Länsimaisessa demonologiassa familiaarilla tarkoitetaan pientä eläintä tai pikku paholaista, joka oli 

noidan seuralainen ja jonka oli hänelle antanut paholainen tai jonka hän oli perinyt toiselta noidalta. 

Familiaari oli vähäarvoinen demoni, joka otti omakseen minkä tahansa eläimen muodon, kuten 

rupisammakko, koira, hyönteinen tai musta kissa. Joskus familiaari kuvattiin mielikuvitukselliseksi 

irvokkaaksi olioksi, joka oli sekoitus useita eri olioita. Familiaarin uskottiin tulevan toimeen imemällä 

noidan verta tämän sormesta tai jostain muusta ulkonemasta noidan kehossa, kuten luomesta tai syylästä. 

Euroopassa 1400–1600-lukujen välillä olleissa noitavainoissa noidaksi epäillyistä naisista etsittiin juuri 

näitä kohtia, joista familiaarin uskottiin imevän verta. Näitä ja paholaisen merkkejä pidettiin varmana 

todisteena syytetyn syyllisyydestä (The New Encyclopædia Britannica, Volume 4, 1991) (suomennos 

oma).  
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Rannan mukaan Turusta löytyi vuonna 1670 saatanalle kirjoitettu kirje ja syylliseksi 

ilmeni viipurilainen sotaväenkirjuri Nils Kristersson Winter, joka katui tekoaan. 

Myöhemmin ilmeni kuitenkin, että Winter oli harjoittanut enemmänkin noituutta, eikä 

katumusta katsottu tässä tapauksessa lieventäväksi asianhaaraksi. Koska Winter oli 

hakenut apua paholaiselta, sitä kuitenkaan saamatta, oli hänet Jumalan lain (2. Moos. 

22:18) mukaan tuomittava kuolemaan. Turun hovioikeus vahvisti tuomion ja se pantiin 

toimeen vuonna 1671, jolloin Winter ammuttiin (1975: 716). Ranta ei kuitenkaan tuo 

ilmi syytä erikoiseen teloitustapaan eikä hän myöskään kerro minne Winter haudattiin.  

 

Turussa noitavainot eivät saavuttaneet 1640-luvulla kovin jyrkkiä muotoja ja 

kuolemantuomioita ei vielä langetettu. Tämän aikaiset noituustapaukset näyttävät 

Turussa olleen usein samankaltaisia, niissä tehtiin sopimus saatanan kanssa, tavoitteena 

joka taloudellinen hyöty ja/tai lähimmäisen heikkopäiseksi tekeminen. Tähän aikaan 

katsottiin kuitenkin, että jumalansanan saarnaamisella ja muilla varokeinoilla voitaisiin 

välttyä noituuden lisääntymiseltä ja saataisiin kitkettyä pois kansan keskuudessa 

vallitseva taikausko. Kuitenkin 1650- ja varsinkin 1660-luvulla asenne noituuteen ja 

taikauskoon kiristyi (Ranta 1975: 711) ja tällöin alettiin vaatia hovioikeuden toimesta 

jopa kuolemanrangaistuksia ja 1660-luvulla sama alkoi Akatemian konsistorissa. 

Lopulta noitia alettiin etsiä ja tavalliset kaupunkilaisetkin alkoivat tehdä ilmiantoja. 

Näin tapahtui varsinkin 1670-luvun puolivälissä, jolloin noitavainoja muutoinkin 

toimeenpantiin ympäri maata. Rannan mukaan Turussa ei kuitenkaan tuomittu 

kovinkaan monta ihmistä kuolemaan, eikä näitä tuomioita pantu paljoakaan toimeen. 

Noitavainoja vastustava asenne alkoi vaikuttaa Akatemian lisäksi muuallakin yhä 

voimakkaammin 1670- luvulla, joten Rannan mukaan Turun noitaoikeudenkäyntien 

voidaan katsoa loppuneen tällöin.  Vuosisadan lopulla noituus ja magia olivat kyllä 

esillä Akatemiassa, mutta tutkimusten kohteina (1975: 716–717).  

 

5.2. Ruovesi 

Alkuaikoina kaikki Ruovedellä noitana tuomitut olivat miehiä (Jokipii et al. 1959: 523), 

mutta 1600-luvun loppupuolen noitavainojen aikaan suurin osa syytetyistä oli naisia. 
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Yhdeksi syyksi tähän voidaan arvella kauppasuhteiden vilkastumista ruotsalaisen 

Pohjanmaan suuntaan, jossa vainot olivat erityisen ankaria ja syytetyt useimmiten 

naisia, juuri kyseisenä aikana (1959: 527–528).  

 

Tunnetuin tapaus on ehkä Antti Lieroinen, joka oli perinyt noitumiskykynsä isältään. 

Tunnustuksensa mukaan hän näki yöllä unissaan kuka hänen luokseen oli tulossa ja 

millä asialla. Hänen luonaan käytiin monesta pitäjästä ja varsinkin tiedustelemassa 

varastettuja tavaroita. Henki, joka näytti Lieroiselle tavaroiden kätköpaikat, pystyi myös 

aiheuttamaan erilaisia vahinkoja, pysyvän merkin tai jopa kuoleman tavarat 

varastaneelle. Jos Lieroisen asiakas välttämättä halusi syylliselle tapahtuvan pahaa, 

antoi hän sen henkensä avulla tapahtua, mutta hän sanoi aina sitä ennen: ”Sinun sielusi 

päälle minä teen ja en omani” (Jokipii et al. 1959: 523–524).  

 

Oikeuden eteen hän joutui syksyllä 1643 kahden kuolemantapauksen johdosta, jotka 

hänen sanottiin aiheuttaneen. Lisäksi hän oli muualta tullut outo henkilö, jolla oli 

isänperintönä kyky noituuteen. Häntä voi pitää ammattimaisena noitana, sillä hänen 

palveluksistaan maksettiin. Hän ei myöskään käynyt kirkossa ja hän oli myös maannut 

toisen miehen vaimon kanssa. Tämä olisi jo yksinään riittänyt kuolemantuomioon 1600-

luvulla maallisessakin oikeudessa käytetyn Mooseksen lain kohdan 2. Moos. 20:14 

mukaan. Niinpä hänet siis tuomittiin henkirikoskaaren useiden kohtien mukaan roviolla 

poltettavaksi ja tuomio alistettiin Turun hovioikeudelle. Ruoveden käräjien jälkeen, 

muutaman päivän päästä, häntä syytettiin seuraavaksi Hämeenkyrön käräjillä. 

Kolmannen kerran hän oli syytettynä Vesilahden ylimääräisillä käräjillä. Hovioikeuden 

päätös Lieroisen tapauksessa tuhoutui Turun palossa 1827, mutta on kuitenkin melko 

varmaa, että kyseinen päätös oli langettava. On nimittäin olemassa vuodelta 1753 

peräisin oleva Abraham Indreniuksen kirjoittama muistiinpano Leiroisen kuolemaa 

koskevasta perimätiedosta. Kyseisen perimätiedon mukaan Lieroinen poltettiin roviolla 

Ruovedellä neljännespeninkulman päässä Ruoveden emäkirkolta sijaitsevassa saaressa. 

Kyseinen saari kulkee vieläkin nimellä Lieransaari (Jokipii et al. 1959: 524–526). 
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Myös siveellisyysrikokset johtivat kuolemantuomioon ja Jokipiin käsittelemistä 

siveellisyysrikoksista tulee esiin käsiteltävissä olevan ajan käsitys sukurutsauksesta. 

Nimittäin eräs nainen, joka oli ollut sukupuoliyhteydessä kahden veljeksen kanssa, 

tuomittiin kuolemaan juuri tästä syystä. Samoin kävi Pohjaslahdelta kotoisin olleelle 

Heikki Tuuhonen nimiselle rengille, joka oli saanut lapsen veljensä entisen jalkavaimon 

Liisa Pertuntyttären kanssa. Heidät tuomittiin kuolemaan vuonna 1693. Myös Kaarina 

Joosefintyttären ja tämän miesvainaan veljen Juhanan kohtalo oli sama. Kaarinan 

edesmennyt mies Tuomas, joka oli koko ikänsä ollut sairaalloinen, oli kuolinvuoteellaan 

tunnustanut veljelleen, ettei hänen ja Kaarinan avioliitto ei ollut koskaan saanut 

täyttymystään. Muutama vuosi Tuomaan kuoleman jälkeen Kaarina ja Juhana olivat 

alkaneet seurustella ja Kaarinan todettua odottavansa lasta, pyysivät he lupaa päästä 

avioliittoon. Avioliittoa ei heille kuitenkaan sallittu. He molemmat kuolivat 

mestauspölkyllä (1959: 400). Teoksesta ei käy ilmi kyseisten henkilöiden teloitus- ja/ 

tai hautapaikkoja.  

 

5.3. Sääminki 

Säämingin historian kirjoittaneen Pekka Lappalaisen (1971) mukaan Säämingin 

talvikäräjille oli vuonna 1648 haastettu Reinhold Jürgi niminen mies vastaamaan 

puumalaisen Jaakko Väätäisen törkeästä pahoinpitelystä. Todistajat selittivät Jürgillä 

olleen kaunaa Väätäistä kohti, koska tämä oli antanut hänet ilmi aikaisemmin. Syynä oli 

kuulemma se, että Väätäisen asuessa Jürgin luona Kammolan kylässä, oli talon 

vanhassa aitassa, ilmeisesti syytetyn johdolla, harjoitettu taikuutta. Pappi olikin 

saatuaan tämän asian tietoonsa käskenyt Väätäisen polttamaan aitan. Kun lautamiehiltä 

kysyttiin tiedettiinkö Jürgin aiemmin harjoittaneen väkivaltaa tai vääryyttä, kertoivat he 

kyseisen henkilön olevan kotoisin Liivinmaalta ja, että hän oli tullut seudulle 

jalosukuisen luutnantti Jöran Pistolekorsin mukana. Jürgi oli Säämingissä asuessaan 

maannut herransa tyttären ja mennyt sitten pakotettuna tämän kanssa naimisiin. 

Reinhold Jürgin vieraus ja hänen aikaisemmat tekonsa noituus ja salavuoteus 

varmaankin vaikuttivat hänen saamaansa tuomioon. Hänet tuomittiin kovakätisyytensä 

vuoksi menettämään kaikki omaisuutensa sekä oikean kätensä. Päätös alistettiin 

hovioikeuden vahvistettavaksi, eikä lopullisesta rangaistuksesta ole tietoa, mutta kättään 
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hän ei kuitenkaan missään tapauksessa ole menettänyt, sillä hän esiintyy myöhemmissä 

lähteissä rakuunavänrikkinä (1971: 182–183). 

 

Lappalaisen kertoo, että Säämingissä joutui polttoroviolle monia naisia, jotka tuomittiin 

lapsenmurhasta tai aviorikoksesta. Vuoden 1706 talvikäräjien tuomiokirjasta löytyy 

merkintä Kosolasta kotoisin olleesta Kirsti Pekantytär Luukottaresta, jota syytettiin 

renki Pekka Hallikaisen kanssa saamansa aviottoman lapsensa murhaamisesta. Kirsti oli 

kuulemma surmannut synnyttämänsä terveen lapsen tukehduttamalla tämän 

sukkanauhallaan, jonka jälkeen hän oli haudannut pienokaisen hankeen 

palveluspaikkanaan olleen talon myllyn seinän viereen. Teko oli paljastunut kun eräs 

pieni poika oli löytänyt talon pihalta lapsen, josta koira oli syönyt käden ja jalan. Aluksi 

Kirsti oli kiistänyt syyllisyytensä, mutta lopulta hän oli tunnustanut tekonsa. Rangaistus 

oli lain määräämä tuomio (KKML 1442 Törkeitten asiain kaari 2) eli mestaus ja 

ruumiin polttaminen. Hovioikeus on varmaankin vahvistanut tuomion, sillä kuitista 

selviää, että kenttäpyöveli Juho Wiilman on mestannut Kirstin ja polttanut tämän 

ruumiin teloituspaikalla maaliskuun alussa 1706. Hänen ruumiinsa haudattiin 

Säämingin kirkkomaan aidan pohjoispuolelle, paikkaan, johon jo häntä ennen ja hänen 

jälkeensä, haudattiin muidenkin teloitettujen ruumiita (1971: 541–543). 

 

Lappalaisen mukaan Sääminkiin levisi 1680- luvulla noitauskon lisäksi, hänen sanojaan 

lainatakseni, toinenkin yleiseurooppalainen ”kulkutauti”, nimittäin eläimiin 

sekaantuminen (1971: 183–184). Tähän tekoon syylliseksi havaitut tuomittiin 

kaivettaviksi kyseisen eläimen kanssa haudattavaksi elävältä maahan tai poltettavaksi 

roviolla (KKML 1442 Törkeitten asiain kaari 14). Samoin Raamattu kieltää yhtymisen 

eläimeen (3.Moos 18:23 ja 3.Moos 27:21) ja käskee surmata teon tehneen ihmisen  ja 

teon kohteena olleen eläimen (3.Moos 20:15). Säämingin kesäkäräjillä syytettiin vuonna 

1683 rykmentinkirjuri Bengt Mahlbergin nuorta renkipoikaa, Jaakko Martinpoika 

Savolaista, sekaantumisesta isäntänsä tammaan. Savolainen kielsi syyllisyytensä ja 

myös hänen isäntänsä yritti vedota renkinsä nuoreen ikään, tämä oli hädin tuskin 

ohittanut 15:sta ikävuotensa. Tämä ei kuitenkaan auttanut. Valalle menneen todistajan 

Pekka Monoisen rikoksen suoritustapaa kuvaava yksityiskohtainen kertomus sai 
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oikeuden vakuuttumaan tapauksen aitoudesta ja niinpä Savolainen tuomittiin yhdessä 

hevosen kanssa poltettavaksi roviolla (Lappalainen 1971: 545).   

 

5.4. Viitasaari 

Viitasaaressa on pantu 1790-luvulla toimeen kaksi teloitusta, joista K.J. Jalkanen 

tavoitti perimätietoa vielä sadan vuoden päästä. Kuolemantuomion saivat kolimalainen 

talonpoika sekä jalosukuinen luutnantti Erik Johan Jägerskiöld, joka oli Mannilan 

rälssitilan omistaja. Kolimalainen talonpoika tuomittiin kuolemaan veljensä murhasta 

(RVL 1734 Pahategon Caari XIV Lucu § 1, XII § 1). Surmattu veli sai viimeisen 

lepopaikkansa Kirkkosaaresta, mutta murhatyön tekijä haudattiin tekonsa tähden 

Vesisaareen (Markkanen 1983: 519).  

 

Erik Johan Jägerskiöldin tapaus herätti jo omana aikanaan huomiota, sillä aatelisen 

luutnantin mestaaminen oli harvinaista. Oikeuden pöytäkirjojen mukaan toukokuun 9. 

päivän iltana vuonna 1790 Jägerskiöld oli ampunut renkiään Kolemaista haulikolla 

siten, että oli osunut suoraan sydämeen. Tekonsa jälkeen Jägerskiöld oli paennut 

paikalta. Hänet otettiin kiinni nimismiehen toimesta ja kangashäkkiläisten miesten 

avustuksella Saarijärven Pyhähäkissä (Markkanen 1983: 519–520).   

  

Alkututkinta suoritettiin kihlakunnan oikeudessa Viitasaarella ja lopullinen tuomio 

annettiin hovioikeudessa, joka lain kirjaimen mukaan tuomitsi hänet kuolemaan (RVL 

1734 Pahategon Caari XII § 1). Oikeus määräsi hänet haudattavaksi kirkkomaahan ja 

ennen tuomion täytäntöönpanoa papiston piti lukea hänelle saarna ja Jumalan pyhää 

sanaa, jotta hän saisi autuaan kuoleman. Hänet mestattiin 9. kesäkuuta Kirkkosaaressa 

sijainneella mestauslavalla ja hänen ruumiinsa haudattiin kaikessa hiljaisuudessa 

tuntemattomaan paikkaan Kirkkosaaren hautausmaahan. Jägerskiöldin kuolemasta on 

maininta kuolleiden luettelossa (Markkanen 1983: 520–521).     
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5.5. Eura 

Euran kohdalla aion nostaa esiin vain yhden noituustapauksen, vaikka Olavi Koiviston 

kirjoittama Euran, Honkilahden ja Kiukaisten historia I (1966: 408–416) tarjoaakin 

kattavan listauksen alueella tapahtuneista noitaoikeudenkäynneistä. Käsiteltäväksi 

tapaukseksi valikoitui Kepolan kylästä kotoisin ollut, Koiviston teoksessa nimellä 

Kuppari-Maija (1966: 409) ja Marko Nenosen kirjassa nimellä Maisa Erkintytär 

Kuppari (1992: 164) esiintyvä noitanainen. Kuppari-Maija, jota nimeä aion hänestä 

myöhemmin käyttää. Valinta johtui siitä, että Koiviston ja Nenosen kirjoissa oli 

molemmissa hyvin ja toisiaan täydentävää tietoa juuri kyseisestä henkilöstä. Toisena 

syynä voi pitää omaa haluani tuoda tutkimuksen puitteissa esille myös yksi naispuolinen 

noita.  

  

Koiviston mukaan Kuppari-Maija oli syytettynä käräjillä kahteen kertaa, ensin 

14.3.1649 ja toiseen kertaan 8.3.1652. Ensimmäisellä kerralla kappalainen syytti häntä 

kirkkoherran kuoleman aiheuttamisesta. Asia siirrettiin ylimääräisille käräjille. 

Seuraavalla kerralla, vuonna 1652, syynä käräjille joutumiseen oli se, että monet 

säätyläiset olivat ilmiantaneet hänet niin Rovastin- kuin Piispankäräjillä. Hänen 

sanottiin aiheuttaneen monia pahoja asioita. Apulainen Simon Nicolai kertoi, että 

Kuppari-Maija oli 1630-luvun lopulla tullut Euran kirkosta hänen luokseen 

päivällispöytään. Hänen mukaansa tälle ei oltu ehditty antaa kuin vähän ruokaa, koska 

muun muassa juusto oli ollut aitassa asti. Kuppari-Maija oli sitten mennyt apulaisen 

vaimon luo ja uhkaillut, että apulainen saisi muistaa mitä oli tehnyt. Hän olikin saanut 

aikaan 7 tynnyrin mallaserästä tehdyn oluen pilallemenon. Kun hänen asiaansa oli alettu 

tutkia, oli hän tarjonnut apulaiselle lahjuksina naisten turkin (1966: 409).  

 

Kappalaisena toiminut Paavali taas kertoi, että kun Kuppari-Maija oli ollut hänen 

luonaan 1640-luvulla ja tälle oli tarjottu vain kaljaa, eikä olutta, jota hän olisi halunnut, 

oli tämä valittanut saamastaan kohtelusta kappalaisen naapurille, kestikievarin pitäjälle 

Sipi Markunpojalle. Hän oli uhannut, että kappalaisen olut muuttuisi kaljaksi. 

Lautakunnan mukaan kyseinen henkilö kiersi joka vuosi neljästi pitäjän ympäri ja pyysi 
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almuja: keväisin kalaa, kesäisin juustoa, syksyisin viljaa ja joulun aikaan lihaa. 

Lautamiehenä toiminut Lasse Pertunpoika väitti, että Kuppari-Maija oli saanut ohjausta 

noitakonsteihinsa Lapin pitäjässä mestatun noidan Knuuti Savoin luona. Lautakunnan 

kaikki jäsenet todistivat, että Kuppari-Maija sai periksi kaiken mitä halusi ja, että koko 

pitäjä pelkäsi häntä kuin kuolemaa. Kun Köyliössä oli pidetty ylimääräiset käräjät, oli 

käräjärahvas luvannut juosta heti metsään kun tämän asia tulisi esille. Myöskään Euran 

käräjille ei oltu saavuttu. Juuri tämän takia asian käsittely oli lykkääntynyt niin monella 

vuodella (Koivisto 1966: 409). Raskain syyte häntä vastaan oli se, että hänen epäiltiin 

noituneen Köyliön pastorin Henrik Francissin kuoliaaksi (Nenonen 1992: 166). 

Koiviston mukaan Kuppari-Maija kuulemma itse sanoi, että ”En minä häntä noitunut, 

Mutta pahoin lausuin händä, Jo me sen sovime, Jo St. Hendrich (Pyhä Henrikki) waina 

annoj minullen andexi”. Pitäjäläiset eivät kuitenkaan lausuneet sanaakaan hänen 

puolustuksekseen (Koivisto 1966: 409–410). Käräjät tuomitsivat hänet poltettavaksi 

Kristofferin maanlain törkeitten asian (Nenonen: korkeimman syiden) kaaren 6. ja 15. 

pykälän mukaan ja tuomi lähetettiin hovioikeuden vahvistettavaksi, jonka se tekikin, 

sillä erään toisen oikeusjutun yhteydessä on maininta Kuppari-Maijan polttamisestaan 

kesäkuussa 1652 (Nenonen 1992: 166).  Tuomion toimeenpanopaikasta ei ole 

kummallakaan. Koivistolla tai Nenosella, mainintaa.   

 

6. Päätelmät 

 

Kuten voidaan nähdä, kuolemantuomioon johtaneet asiat olivat osittain samoja koko 

käsiteltävän ajanjakson, esimerkiksi siveysrikokset ja lapsenmurha. Muutoksiakin 

tapahtui, esimerkiksi noituudesta tuomitseminen loppui melkeinpä kokonaan 1700-

luvulle tultaessa. Kuolemantuomion pystyi joissain tapauksissa välttämään maksamalla 

sakon, mutta se oli sen verran suuri, että tavallisella rahvaalla ei välttämättä ollut varaa 

maksaa sitä. Tällöin seurauksena oli ruumiillinen rangaistus ja, jos teko oli myös kirkon 

silmissä rangaistava, oli seurauksena lisäksi kirkollinen häpeärangaistus. 1700-luvun 

loppua kohti tultaessa kuolemanrangaistukset useimmiten lievennettiin juuri 

sakkorangaistuksiksi. Rikkailla oli aina välillä oma lakinsa, kuten Stodiuksen tapaus 

osoittaa, eikä heitä tuomittu samoin kuin tavallista rahvasta. Aina asema ja varallisuus 
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eivät kuitenkaan auttaneet ja kuolemantuomio tuli heidänkin osakseen, kuten kävi 

Viitasaarelaiselle E.J. Jägerskiöldille. Tänä aikana vieraus, kauna toista kohtaan tai 

toisen parempi onni saattoi johtaa toisen syyttämiseen ja pahimmassa tapauksessa 

syytetyn kuolemaan. Noitana tuomittu Antti Lieroinen oli muualta tullut outo henkilö 

samoin kuin Liivinmaalta kotoisin ollut Reinhold Jürgi. Myös tuomittujen aikaisempi 

maine kuten riidat ja siveysrikokset saattoivat vaikuttaa tuomioon. Pelko tuomiolla 

olevaa ihmistä kohtaan saattoi venyttää käsittelyitä, kuten Kuppari-Maijan tapaus 

osoittaa, mutta syytettyä ei silti puolustettu sanallakaan.  

 

1600-luvun kuluessa kirkkojärjestyksen jyrkkyydestä alettiin joustaa. Itsemurhan 

tehneiden kohdalla lieventäväksi asianhaaraksi oltiin joskus valmiita katsomaan jokin 

muukin seikka kuin mielenhäiriö. Vuoden 1686 Kirkkolaki salli itsemurhaajalle 

syrjäisen paikan hautausmaalta, mutta se oli ristiriidassa voimassa olleen Kristofferin 

maanlain kanssa, joka käski viedä itsemurhaajan ruumiin metsään ja polttaa se sitten 

sillä roviolla. Käräjät usein tuomitsivatkin näin tapahtuvaksi. Myös asenne mestattujen 

hautauksiin lientyi ajan kuluessa ja niihin sallittiin paljon poikkeuksia, esimerkiksi 

hautausmaahan hautaaminen.  Turussa on tiettävästi haudattu mestattuja kirkon pohjois- 

ja eteläpuolelle ja jopa kirkkoon. Mestaukset suoritettiin Turussa ensin sitä varten 

varatussa paikassa karjaportin luona, kunnes vuonna 1760 alettiin käyttää 

”hirsipuumäkeä” Uudenmaantullin ulkopuolella. Perimätiedon mukaan Antti Lieroinen 

poltettiin roviolla neljännespeninkulman päässä Ruoveden emäkirkolta sijaitsevassa 

saaressa. Säämingissä oli tavallista haudata teloitettujen ruumiit Säämingin kirkkomaan 

aidan pohjoispuolelle, teloituspaikan sijainti ei kuitenkaan tullut ilmi. Viitasaaressa 

veljensä surmannut talonpoika haudattiin Vesisaareen, eikä Kirkkosaareen kuten 

murhattu veljensä. Luutnantti E.J. Jägerskiöld mestattiin samaisessa Kirkkosaaressa, 

jossa hän myös sai lopullisen lepopaikkansa tuntemattomassa paikassa, mutta 

hautausmaassa.  

 

Lait, niin kirkollinen kuin maallinen, olivat siis sovellettavissa. Välillä syntyi ongelmia 

kun nämä lait antoivat erilaisia määräyksiä asioiden hoitamisesta, kuten esimerkiksi 

itsemurhaajien hautauksen yhteydessä usein tapahtui. Joissain tapauksissa teloitus 
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tapahtui eri paikassa kuin, minne ruumis haudattiin, toisinaan taas ruumis haudattiin 

teloituspaikan läheisyyteen. Useimmiten saadaan tietoon se, että teloitus on tapahtunut, 

mutta hautapaikka ei.  

 

Turun palo vuonna 1827 hankaloittaa tutkimista, mutta ei tee sitä mahdottomaksi, sillä 

osa aineistosta paloin tällöin. Silti käräjäpöytäkirjojen ja esimerkiksi palkkakuittien 

tutkiminen voi antaa tietoja tuomioiden täytäntöönpanosta ja siitä, minne tuomitut on 

haudattu. Erilaiset kartat voivat antaa tietoa teilaus- ja mestauspaikkojen sijainnista, 

samoin kuin perimätieto ja erilaiset paikannimet. Paikoilta voisi arvella löytyvän 

esimerkiksi palanutta luuta.  
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