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ruuMIssaaret - 
kuuhankaVeDen VIInIkka-
selkä ja nIInInIeMI

opetuskäyttö
kirkkomaiden ulkopuoliset hautakalmistot tai hautapaikat 
1600-1700-luvulla.

kuvaus
harvaanasutuilla alueilla matkat kirkkoon ja kirkkomaalle oli-
vat ennen vanhaan hyvin pitkiä. luterilainen kirkko kuitenkin 
vaati vainajien hautaamista siunattuun kirkkomaahan. kesä-
aikaan ja järvien jäiden ollessa heikkoja vainajia oli kuitenkin 
vaikea saattaa pitkiä matkoja tiettömien taivalten taakse. täs-
tä syystä vainajat haudattiin lähialueelle asumattomiin saariin. 
saariin hautaamisajanjakso kesti n. 1500-luvulta n. 1700 luvulle 
saakka hankasalmella. saarihaudoista vainajat pyrittiin siirtä-
mään kirkkomaahan rekikelien aikaan jäitä pitkin. Moni vaina-
ja jäi kuitenkin pysyvästi saarihautaan. saariin jääneiden nimiä 
ei juuri tiedetä, sillä heitä ei kirjattu kuolleiden ja haudattujen 
luetteloihin. kangasniemen seurakunnasta on säilynyt kuiten-
kin useita kymmeniä saariin haudattujen nimiä vuosilta 1697, 
1709 ja 1710.

kuuhankavedessä on kaksi ruumissaarta (Viinikkaselän sekä 
niininiemen ruumissaaret), joihin haudattiin vainajia entisajan 
mukaisesti. kristillisen ajan hautasaarille on yhteistä niiden si-
jaitseminen asutuksen lähellä. saaret ovat muodoltaan kum-
pumaisia - ilmeisesti käytännön syistä, sillä kumpusaaren hiek-
kamaa oli helpommin kaivettavaa. ruumissaarien maastossa 
on useita erottuvia pitkänomaisia hautamaisia painanteita. pai-
kallinen perimätieto kertoi nimen ohella hautapainanteista, 
mutta todisteet haudoista saatiin ehkä vasta vuonna 1992 teh-
dyissä koekaivauksissa. painanteita - ainakin selvästi erottuvia - 
on toistakymmentä.

asiakirjatietojen mukaan vainajia on haudattu pysyvästi niini-
niemen halmeniemeen kato- ja nälkävuosina 1709-1710 ja vii-
meisen kerran vuonna 1723. pysyviä hautauksia tehtiin var-
masti myös ankarana kuolonvuotena 1697 sekä isonvihan 
aikana vuosina 1714-1721, mutta kirjalliset lähteet puuttuvat. 
saareen on pystytetty vainajien muistomerkki. 
 
saavutettavuus ja varusteet
Viinikkalanselän ruumissaari sijaitsee Venekoskella. niininie-
men ruumissaari sijaitsee etelämmässä, kallioahon ja kovalan-
mäen välissä kuuhankavedessä. eteläisessä saaressa (niininie-
mi) on rakennettu laavu sekä nuotiopaikka.

lähteet
hankasalmen kulttuuriympäristö
juha ruohonen: saariin ja metsiin haudatut
http://www.luovapaja.fi >kohteet >kulttuurimaisemia >
ruumissaari

H
A
n
k
A
s
A
l
m
i

           Jyväskylän seutukunta                      

http://www.hankasalmi.fi/kymppikylat/Niemisjarvi/linnut.htm
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17833&lan=fi
http://www.academia.edu/701633/Saariin_ja_metsiin_haudatut
http://luovapaja.fi/kohteet/kulttuurikohteet-keski-suomessa/ruumissaari
http://luovapaja.fi/kohteet/kulttuurikohteet-keski-suomessa/ruumissaari

