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Lyriikassa metsän puut ovat tuoneet
lohtua osattomille ja onnettomille
ihmisille. Esimerkiksi miniä saattoi laulaa,
kuinka vain metsän puut kuuntelevat
hänen surujaan. Niin onneton kuin
muuten väsynyt osasi ennen nojautua
puuhun ja pyytää siltä lohdutusta tai lisää
voimia. Metsä ylipäätään on usein koettu
turvalliseksi ja jossain määrin myös
henkistymisen paikaksi. 

Puiden keskellä eläneet suomalaiset ovat
aina tienneet myös sen, mitä puuta
mihinkin taikaan tarvitaan, tai mikä puu
parantaa sairauksista. Esimerkiksi
koivunlehtiä on käytetty alentamaan
korkeaa verenpainetta, ja koivutuhkan on
ajateltu toimivan lääkkeenä jopa syöpään.
Katajaa on puolestaan käytetty munuais-
ja virtsatievaivoihin. Ukkosen tai tuuleen
kaatamilla puilla lämmitetyssä
parannussaunassa parannettiin vaivoja
koivu- tai leppävastan, viinan ja tervan
voimin. 
(Katso myös artikkeli Saunasta)

Taudit

Entisajan tauteja oli kahtaa

pääryhmää. Jumalan- eli

kuolemantaudit, kuten

vanhuudenvaivat, olivat

parantumattomia. Panenta- eli

tekotauteja olivat vihat, kalmat ja

nenät. Puuhun liittyviä neniä olivat

esimerkiksi metsännenä ja

tuuliaisnenä. Tautien uskottiin myös

paranevan "palauttamalla" ne sinne,

mistä ne olivat tulleetkin, tai

häätämällä kaukaiseen

tuntemattomaan paikkaan, kuten

"Hiiteen" tai "Pohjolaan". Esimerkiksi

hammaskipua voitiin hoitaa

kaivamalla hammasta tikulla. Sen

jälkeen tikku laitettiin puunkoloon:

paikkaan, josta hammaskivun

uskottiin tulleen ihmiseen.

(Tuovinen 1984.)
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KUUSI

Yksi kuusilaji maailman 50 kuusilajista
kasvaa Suomessa: metsäkuusi. Neljäsosa
metsistä Suomessa on kuusikkoa. Kuusi-
sana on ollut samankaltainen suomalais-
ugrilaisilla kansoilla. (Relve 1997.)

Kuusi oli uhripuu muun muassa tietäjille
ja parantajille, mutta myös talolle, suvulle
tai kylälle. Metsän kuningas Tapiolle pyhiä,
vaakasuuntaisia metsäkuusia kutsuttiin
Tapion kämmeniksi tai Tapion pöydiksi.
Tapion kämmenille oli tapana jättää
uhrilahjoja. Metsällä käydessä esimerkiksi
päivän ensimmäinen saalis syötiin Tapion
kämmeniltä. 
(Jensen 2018)

“Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella
asunto” -sanonnan merkitys on jakanut
mielipiteitä Hendrik Relven (1997)
mukaan. Erään käsityksen mukaan
sanonta viittaa kuusen juurella
yöpymiseen: näin valittiin kuusta
kuulemalla oikea talon rakennuspaikka.
Toinen näkemys puolestaan näkee
sanonnassa kuuliaisen suhtautumisen
kuuseen: arvossa pitämistä, tottelemista ja
palvelemista. 

Kuusta on pidetty korkeimpana puuna.
Sen osoittavat esimerkiksi sanonnat “Ei
korkeimmankaan kuusen latva taivaaseen
ylety” ja “Joka kuusen kurkottaa, se
katajaan kapsahtaa”. (Relve 1997)



2

K A L E V A L A  -  T A R I N O I T A ,  T U N T E I T A  J A  T U O H T A

METSÄN PARANTAVA VOIMA

PIHLAJA

Pihlaja on suomalaisten vanha pyhä puu.
Sen voima kutsuu hyvää ja karkottaa
pahaa. Pihlaja ja sen marjat esiintyvät
useiden entisaikojen arkiseen elämään
liittyvien tapojen yhteydessä:
maanviljelykseen, karjaan, kalastukseen,
metsästykseen, tauteihin, varkaisiin ja
myös lemmenasioihin liittyvissä taioissa.
Pihlajalla koettiin olevan suojelevaa tai
vartioivaa voimaa. Pihlajanmarjoilla voitiin
muun muassa ennustaa säätä tai lisätä
miehen vetovoimaa naisten silmissä. 

Oudoissa paikoissa, kuten toisen puun
rungosta tai kallionhalkeamasta kasvavat
pihlajat olivat kaikista pyhimpiä. (Jensen
2018.) Ihmetystä voi herättää se, että
pihlajan sanotaan olevan pirun tekemä.
Alun perin pihlaja on ollut ukkoselle
pyhitetty puu, ja ukkosen pirstoma pihlaja
onkin mainittu voimakkaana
parannussaunan lämmityspuuna. Kun
ukkonen kristinuskon vaikutuksesta
luokiteltiin pakanalliseksi jumalaksi, tuli
pihlajastakin pirun luoma. 

“Pyhät on pihlajat pihalla, 

pyhät oksat pihlajissa, 

pyhät lehvät oksasissa, 

marjaset sitäi pyhemmät” 

 
Kalevalan 23. runo

Monet kansat ovat pitäneet pihlajaa
pyhänä. Siihen on voinut vaikuttaa
viisikulmio, noidan merkki, sen marjojen
päässä. Myös muut syyt ovat vaikuttaneet
pihlajan pyhyyteen; marjojen punainen
väri yhdistettiin tuleen, ja esimerkiksi
kodin lähelle istutettiin usein pihlaja
estämään salaman lyömistä taloon. 

“Pihlaja ei kahta kanna, vettä ja marjoja”.
Monille tuttu sanonta merkitsee, että jos
kesä on sateinen, ei pihlajassa syksyllä ole
paljon marjoja. Tämä vanhan kansan
ennustus osuukin usein oikeaan. Pihlajaan
liittyviä uskomuksia oli muitakin: kun
pihlajassa oli paljon marjoja, se saattoi
tarkoittaa, että monet naimattomat naiset
pääsisivät naimisiin, olisi paljon tulipaloja
tai että talvi olisi kylmä ja ankara.

Pihlajaa käytettiin myös karjakeppien
tekoon, jotta puun maagisilla voimilla
saataisiin pidettyä sudet loitolla. Myös
pihlajainen veräjä, josta karja laskettiin
laitumelle keväisin, toi karjaonnea. 
(Relve 1997)
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Vanhaa ikimäntyä kutsutaan

hongaksi. Petäjä on suomalais-

ugrilaisten heimojen vanha nimitys

männylle.

Mänty, honka vai petäjä?
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MÄNTY

Suomessa kasvaa yksi mäntylaji,
metsämänty, joka on Suomen yleisin
puulaji. Mäntyä käytettiin rakentamisessa
ja tervanpoltossa, ja sen lastuja muun
muassa korien punonnassa ja valaisevina
päreinä. Kun ruokaa ei ollut tarpeeksi, on
männyn nilasta tehty pettujauhoa. 

Mäntyä käytettiin aikoinaan enemmän
rakennuspuuna kuin nykyään. Laivan
rakennuksessa se oli suosittua, ja suoran
runkonsa ansiosta myös mastopuun tuli
olla mäntyä. Mastopuuksi valittavassa
puussa piti uskomusten mukaan olla
linnunpesä latvassa ja muurahaiskeko sen
juurella. (Relve 1997)

Mänty liittyi myös muinaisiin karhu-
uskomuksiin. Karhunpeijaisten päätteeksi
karhun kallo nostettiin männyn latvaan, ja
tällä tavalla karhu palautettiin
symbolisesti takaisin tähtiin, josta sen
uskottiin alun perin maan päälle tulleen.
(Jensen 2018)
(Katso myös artikkeli Karhusta)

KARSIKOT 
 
Itä-Suomessa on ollut tapana tehdä
männystä karsikkopuu kuolleen muistoksi.
Nimityksiä karsikolle ovat muun muassa:
muistopuu, numeropetäjä, ristikko,
ristihonka, ja ristipetäjä. Puita karsittiin
ruumiinkuljetusreitin varrelta. Tavallisesti
puista karsittiin alaoksat, kun latvus ja
kaksi oksaa puun keskivaiheilta jätettiin
karsimatta. Tällaisia puita on edelleen
nähtävissä Savon, Karjalan ja Kainuun
metsissä. Karsikkoihin liittyi uskomus, että
kummittelemaan tullessaan vainaja ei
päässyt kulkemaan karsikkopuunsa ohi.
Sen vuoksi karsikon piti olla huomiota
herättävä ja sellaisessa paikassa, että
vainaja pystyi sen helposti näkemään. 

Kuolleen karsikko 
Matkamiehen karsikko 
Vasta-alkajan karsikko (ensi kertaa
kalastukseen, metsästykseen,
heinäntekoon osallistuvalle) 
Saaliskarsikko, erityisesti Itä-Karjalassa
ja Pohjois-Suomessa tavallista
suurempaa saalista merkitsemään;
saaliskarsikko saatettiin osoittaa myös
vedenhaltijalle tai pyhimykselle
kiitokseksi suuresta saaliista 
Morsiamen karsikko 

Käytännöllistä oli, että karsikkopuu sijaitsi
ruumiinkuljetusmatkan puolivälissä
paikassa, joka soveltui hyvin
levähtämiseen. Siinä saattoväki sitten piirsi
päivämääriä tai muita merkkejä
läheisyydessä oleviin kiviin ja puihin, eli
näin merkitsivät kivet ja puut. 
 
Karsikko ei välttämättä liity ainoastaan
vainajiin, vaan puita on karsittu myös
osoittamaan ilmansuuntia erämiehille ja
kalastajille. Keskeisimmät karsikkojen
riittiyhteydet ovat olleet: 

Kun puu karsittiin, liittyivät sen yhteyteen
tietyt riitit. Kyseessä ei siis ollut mikä
hyvänsä puun karsiminen, vaan arvokas
perinne, jolla taattiin kuolleelle rauha,
kulkijalle turvallinen reitti, elinkeinolle
onnistuminen, liitolle onni myötä. Monesti
karsikkoriitteihin liittyi jonkinlaista
kestitystä. Esimerkiksi ensi kertaa
kaupunki- tai markkinamatkalle
osallistuvalle miehelle saattoi
matkaseurue tehdä karsikon, ja tämän piti
sitten tarjota seurueelle viinaa. 



Tirskuipa tiainen puusta 
”Eipä nouse Osmon ohra, 

ei kasva Kalevan kaura 
ilman maan alistamatta, 

ilman kasken kaatamatta, 
tuon tulella polttamatta." 

 
 Kalevala, runo 2

 
Kalevalan mukaan kaskenpolton

taidon Väinämöiselle opettaa
tiainen. Myös Väinämöinen jättää

kaskeen yhden puun, koivun
"lintujen leposijaksi, käkösen

kukuntapuuksi".

Kaskenpolton salat
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KOIVU

Koivu on feminiinisenä pidetty terve ja
voimallinen puu. Koivun runko symboloi
elävien maailmaa, juuret alista maailmaa ja
latvus ylettää jumalien luo. Kotiin tuodaan
koivun oksia onnea ja voimaa tuomaan.
Koivun mahla virvoittaa talven jäljiltä. 
 (Jensen 2018)

Koivulla on oma tärkeä roolinsa myös
Kalevalassa: Väinämöisen vene on
koivupuinen (runo 39), ammoin kuolleen
tietäjän Antero Vipusen kulmilla kasvaa
koivu (runo 17), ja Väinämöinen tekee
kanteleensa kopan koivupuusta (runo 44).
Koivusymboliikkaa on myös
karelianistisessa taiteessa: Akselin Gallen-
Kallelan Aino-triptyykissä eteeristä Aino-
hahmoa ympäröivässä maisemassa on
nuori koivu, ja Väinämöisen venematkassa
koivunvitsat koristavat venettä ja
maalauksen alastomia tytönvartaloita.

Suomen kolme koivulajia ovat rauduskoivu,
hieskoivu ja varpumainen vaivaiskoivu.
Visakoivu ei ole koivulaji, vaan yleensä
rauduskoivusta mutaation tai viruksen
vaikutuksesta kasvanut luja ja arvostettu
koivu.

Koivunmahlan juoksusta oli ennen vanhaan
ennustuksia ja selityksiä. Nykyisen
huhtikuun sijasta entisaikaan mahla
kerättiin mahlakuussa eli maaliskuussa.
Mahlan juoksu alkoi, kun puun juuret
sulivat. Mahla sisältää noin yhden prosentin
sokeria. Sen uskottiin sisältävän myös
taikavoimaa. Kasvojen uskottiin pysyvän
koivuntuohen valkoisena, kun kevään
ensimmäisellä mahlalla pestiin kasvot. 

Saunavihdan eli –vastan tekemiseen liittyi
runsaasti käskyjä ja kieltoja. Paras aika
koivun oksien keräämiselle on juhannuksen
aikaan, sillä lehdet ovat vielä pehmeitä.
Pilvisellä säällä kerätyt ja tehdyt vastat
kestävät pidempään. Vanha tapa oli laittaa
vastat parittain kuivumaan, auringonvalolta
suojaan, tuuletettuun paikkaan. 

Koivun kuoressa on paljon kerroksia. Siitä
saatiinkin kerättyä tuohta. Tuohesta
valmistettiin esimerkiksi kattoja ja lattioita,
koska se on sateen- ja kosteudenkestävää.
Tuohi sopi sytykkeeksi, mutta siitä
valmistetulla vesituokkosella pystyi myös
kuumentamaan vettä tulella. Tuokkonen ei
syttynyt tuleen sisällä olevan veden
vaikutuksesta. Tuohta on käytetty myös
paperin asemasta. Muun muassa kontit,
virsut eli tuohikengät, puukontupet,
marjakorit, tuokkoset ja muut astiat ja
tuohitorvet valmistettiin tuohesta. 

Kasvaapa koivussa nykyäänkin arvostettu
pakurikääpäkin, josta on jo kauan etsitty
helpotusta niin moniin vatsatauteihin kuin
muihinkin vaivoihin. (Relve 1997)
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KATAJA

Kansanuskossa kataja on vahvin hyvien
voimien puu (Jensen 2018). Kataja on
puulajeihin liittyvissä uskomuksissa
poikkeus, sillä se yhdistetään
yliluonnollisista voimista vain hyviin voimiin.

Aikoinaan katajan savulla karkotettiin
talosta sairauksia ja pahoja voimia sekä
Suomessa että Virossa. Savu antoi myös
hyvän tuoksun taloon. Kataja ovessa suojasi
kotia ja kataja luonnossa matkamiestä.
Katajan marjoilla hoidettiin monia vaivoja. 

Katajaisissa, kestävissä astioissa oli
miellyttävä tuoksu. Maidon uskottiin
säilyvän pidempään katajasta tehdyissä
astioissa niiden tuoksun vuoksi, ja olutkin
maistui oikealta oluelta.

Katajanmarjan päässä on kolmihaarainen
merkki, kuin risti. Suomalaisen
perimätiedon mukaan Jumala siunasi
katajanmarjat jäätymästä ja laittoi marjan
päähän ristin katajan tarjottua marjojaan
nälkäiselle Neitsyt Marialle. 

“Katajainen kansa” -sanontaa voisi
suomalaisten lisäksi käyttää myös
esimerkiksi saarenmaalaisista, koska
luonnonolot ovat sielläkin ankarat. Kataja
menestyy kasvupaikoilla, joihin muilta
puilta ei juurtuminen onnistu ja se kasvaa
hitaasti ja sitkeästi iäkkäämmäksi kuin
tammi. (Relve 1997)

K A L E V A L A  -  T A R I N O I T A ,  T U N T E I T A  J A  T U O H T A

METSÄN PARANTAVA VOIMA



6

TAMMI

Kuten koivu, myös tammi on puu, joka
yhdistää meidän maailmamme aliseen ja
yliseen maailmaan. Tammen maagisen
voiman sai oksan, latvan tai sen lehvän
mukana. Oksa toi ikuisen onnen, latva
ikuisen taian ja lehvä ikuisen rakkauden.
(Jensen 2018)

Tammea pidettiin pyhänä puuna niin
Suomessa kuin jo antiikin aikoina. Myös
germaanien, balttien ja slaavien uskonnot
pitivät puuta pyhänä. 

 Kalevalassa Pellervoisen kylvämistä puista
tammi kasvaakin niin suureksi, että se
peittää kuun ja auringon. Jättiläistammen
kaataa lopulta merestä noussut pieni mies,
ja valo palaa maailmaan. Runo on
samankaltainen virolaiseepoksen
“Kalevipoeg” viidennen ja kuudennen runon
kanssa.

Vain Lounais-Suomessa voi tavata tammea
luonnonvaraisena. 5000 vuotta sitten
tammi kasvoi lämpimämmän ilmaston ja
ihmisen vaikutuksen puuttuessa
luonnonvaraisena koko Etelä-Suomessa. 

Uusi tammen taimi kasvattaa aluksi
juuriaan enemmän kuin runkoa. Vahvat
juuret estävät suurtakin tammea
kaatumasta myrskyssä, ja juurten avulla se
saa vettä kuivassakin kasvuympäristössä.
Tammi ei pudota lehtiään syksyllä. Närhi on
tammen leviämisen kannalta välttämätön
lintulaji. 

Tammea käytettiin paljon laivojen
rakentamiseen, minkä vuoksi puuta oli
tarpeen alkaa suojelemaan silloin, kun
Itämeren rantavaltiot alkoivat kasvattaa
laivastoja. Nykyäänkin vanhoja tammia
suojellaan. Laivoihin tammipuu soveltui
hyvin, sillä vesi tekee siitä ajan kuluessa
vahvempaa. Tammipuu, joka on ollut
pitkään vedessä, muuttuu mustaksi ja on
kestävää ja arvokasta. Sitä kutsutaan
mustaksi tammeksi. 

Piru liittyy tammeen kahdella tavalla:
Perkunan, balttilaisen ukkosenjumalan nimi
muistuttaa nimeä Perkele. Toinen
yhtymäkohta on suomalaisessa ja
virolaisessa kansanperinteessä esiintyvät
samankaltaiset tarinat. Suomalainen versio
kertoo, että Piru oli pyytänyt Jumalalta
sieluja, jotka Jumala oli luvannutkin, mutta
vain niiltä, jotka kuolevat puiden ollessa
lehdettömät. Jumala pyysi tammea
pitämään syksyllä lehdet kiinni oksissa.
Virolainen versio selittää tammen rungon
muhkurat ja lehtien lovet: Piru oli suuttunut
keväällä tammelle ja hyökännyt sen
kimppuun. 

Monet Euroopan kansat ovat pitäneet
tammea ukkosenjumalan puuna, koska
ukkonen iskee usein juuri tammeen.
Pohjaveteen ulottuvat juuret, puun korkeus
sekä se, että puu kasvaa usein yksikseen,
selittävät tämän luonnontieteilijöiden
mukaan. (Relve 1997)
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Puiden synty 
(Kalevala, runo 2) 

 

Pellervoinen, pellon poika, 

Sampsa poika pikkarainen, 

sep' on maita kylvämähän, 

toukoja tihittämähän! 

  

Kylvi maita kyyhätteli, 

kylvi maita, kylvi soita, 

kylvi auhtoja ahoja, 

panettavi paasikoita. 

Mäet kylvi männiköiksi, 

kummut kylvi kuusikoiksi, 

kankahat kanervikoiksi, 

notkot nuoriksi vesoiksi. 

  

Noromaille koivut kylvi, 

lepät maille leyhke'ille, 

tuomet kylvi tuorehille, 

raiat maille raikkahille, 

pihlajat pyhille maille, 

pajut maille paisuville, 

katajat karuille maille, 

tammet virran vieremille. 

  

Läksi puut ylenemähän, 

vesat nuoret nousemahan. 

Kasvoi kuuset kukkalatvat, 

lautui lakkapäät petäjät. 

Nousi koivupuut noroilla, 

lepät mailla leyhke'illä, 

tuomet mailla tuorehilla, 

katajat karuilla mailla, 

katajahan kaunis marja, 

tuomehen hyvä he'elmä. 

METSÄN PARANTAVA VOIMA

LÄHTEET:
Jensen, T. 2018. Kop kop – kuuleeko haltia, kun koputan puuta? Puiden henkiä on palvottu ja
pelätty -tällaisia voimia eri puulajeihin on liitetty. YLE.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/08/31/kop-kop-kuuleeko-haltia-kun-koputan-puuta-puiden-
henkia-on-palvottu-ja-pelatty. 29.3.2022
Kupiainen, T. 2022. Kalevala - mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hanke. Karelia-
ammattikorkeakoulu.
Relve, H. 1997. Puiden juurilla. Puut ja pensaat luonnossa ja kansanperinteessä. 
Väänänen, P. 2022. Kalevala - mytologiasta arvoa liiketoimintaan. KArelia-ammattikorkeakoulu.


