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Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke järjesti muinaisjäännöksiin keskittyvän kyläkävelyn 10.6.2013 
Hollolan kirkonseudulla. Kertojana kohteissa oli anna-riikka Vaden, tutkija Lahden kaupunginmuseosta. rei-
tin järjestystä vaihdoimme niin, että Hollolan kirkkoon tutustuimme heti kohteen 1 jälkeen. Kirkossa oli opas 
alkuillasta paikalla ja saimme häneltä kuulla mielenkiintoista kirkkohistoriaa. Kyläkävelyllä oli mukana 19 osal-
listujaa. 

Lähdimme kävelylle Hollolan Vanhan Kunnantuvan pihalta. Vesijärven Kirkonselän lukuisat kivi-, pronssi- ja 
rautakauden asuinpaikat, linnamäki sekä keskiajan kirkko ja kylät kertovat alueen pitkästä asutushistorias-
ta ja keskeisestä sijainnista. Vanha Kunnantupa on Suomen vanhin arkkitehdin suunnittelema maalaiskun-
nan kunnantalo ja se on rakennettu vanhan 1600-luvulta olevan pitäjäntuvan paikalle. Talo on valmistunut 
vuonna 1902 arkkitehti Vilho Penttilän (Arkkitehtitoimisto Nyström-Petrelius-Penttilä) suunnittelemana. Kan-
sallisromanttista tyyliä edustava talo on kokonaistaideteos, joka on suunniteltu nimenomaan keskiaikaisen 
kirkon läheisyyteen vastapäätä C.L Engelin piirtämää kellotapulia. Yhdessä nämä rakennukset muodostavat 
valtakunnallisesti merkittävän rakennushistoriallisen ja maisemallisen kokonaisuuden. Hollolan kunnantupa 
palveli alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaan sekä kuntaa että seurakuntaa. Siellä pidettiin kunnan ja 
seurakunnan kokoukset, vuotuiset rippikoulut sekä pyhäkoulua. Se toimi kirkkokansan odotustilana ja sen 
yläkerrassa oli diakonissan ja kätilön asunnot. Kunnantuvalla toimi kirjasto ja kerran kuussa kunnanlääkärin 
vastaanotto, myöhemmin neuvola. Tuvassa oli mahdollisuus pitää paikkakunnan edistysseurojen kokouksia, 
mutta näytelmien, kuvaelmien sekä muiden huvien pitäminen oli kielletty, samoin kaupankäynti. Tuvassa jär-
jestettiin myös hautajaistilaisuuksia. Synkkänä muistona ovat talossa pidetyt kansalaissodan jälkeiset pikaoi-
keudenkäynnit. Kuntakokousten pitäminen päättyi vuonna 1942, jolloin kokoukset siirtyivät Lahteen. Tämän 
jälkeen talossa järjestettiin edelleen rippikouluja ja neuvola toimi 1980-luvulle asti. Hollolan kunta entisöi 
talon vuosina 1982-84. 

Lähteinä raportissa käytetty: Museovirasto: www.nba.fi ja muinaisjäännösrekisteri. 
Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. Vadén, Anna-Riikka ja Martikainen, Jaana.  Päijät-Hämeen liitto, 
2008.
Kuvat: Katriina Koski ja Timo Martola. 
   

J O H D A N T O H O L L O L A N  M U I N A I S J Ä Ä N N Ö S K ÄV E LY N  KO H T E E T

1. Vanha-Pappila - asuinpaikka
2. Kapatuosia - linnavuori
3. Leirikeskus - rautakautinen kuppikivi
4. Parinpellonlahti - kivikautinen asuinpaikka
5. Hollolan kirkko - keskiaikainen kirkko

Kuva: Timo Martola
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Sisältää Maanmittauslaitoksen 06/2012 ja Museoviraston 11/2012 aineistoa. 
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Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin

Hollolan kirkonseudun kyläkävely
muinaisjäännösten merkeissä
10.6.2013 klo 17.00

Lähtö ja paluu
!( muinaisjäännökset

ââ ââ ââ ââ kyläkävely reitti

_̂ Muita muinaisjäännöksiä

Kohteet: 

1. Vanha-Pappila  
    asuinpaikka
2. Kapatuosia  
    linnavuori
3. Leirikeskus  
    rautakautinen kuppikivi
4. Parinpellonlahti
    kivikautinen asuinpaikka
5. Hollolan kirkko 
     keskiaikainen kirkko
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KIVIKAUSI 8600–1500 eKr.
Suomusjärven kulttuuri    8600–5100 eKr.
Kampakeraaminen kausi    5100–2800 eKr.                                               
 Varhaiskampakeramiikka   5100–4000 eKr.
 Tyypillinen kampakeramiikka  4000–3600 eKr. 
 Myöhäiskampakeramiikka  3600–2800 eKr.
Jäkärlän ryhmä     4300–3700 eKr. 
Asbestikeramiikka     4200–1500 eKr.
Vasarakirveskulttuuri eli 
nuorakeraaminen kulttuuri   3200–2900 eKr. 
Pyheensillan ryhmä    2900–2400 eKr.
Kiukaisten kulttuuri    2400–1500/1200 eKr.

PRONSSIKAUSI 1900–500 eKr.
Itäinen pronssikausi    1900–500 eKr. 
Läntinen pronssikausi    1700–500 eKr.

RAUTAKAUSI 500 eKr.–1150/1300 jKr.
Esiroomalainen rautakausi   500 eKr.–0 jKr. 
Vanhempi roomalainen rautakausi  0–200 jKr. 
Nuorempi roomalainen rautakausi  200–400 jKr.
Kansainvaellusaika    400–600 jKr.
Merovingiaika     600–800 jKr. 
Viikinkiaika      800–1050 jKr. 
Ristiretkiaika     1050–1150/1300 jKr.

S U O M E N  E S I H I S T O R I A N  A J A N J A K S O T

Päijät-Hämeen asutuksen vuosituhantisesta historiasta kertovat maakunnan 
lukuisat muinaisjäännökset. Päijät-Hämeestä tunnetaan yhteensä 947 kiinte-
äksi muinaisjäännökseksi luokiteltua kohdetta. Näistä kaikki eivät ole suojeltu-
ja muinaisjäännöksiä ja osa on jo tuhoutunut. Muinaisjäännökset ovat tärkeä 
osa Päijät-Hämeen kulttuuriperintöä ja maakunnan maisemaa, jonka osana ne 
kertovat menneiden sukupolvien moninaisesta toiminnasta alueella aina jää-
kauden jälkeisistä ajoista meidän päiviimme asti. Päijät-Hämeen arkeologisella 
tutkimuksella on yli vuosisatainen historia, joten tietämystä maakunnan men-
neisyydestä ja muinaisjäännöksistä on kertynyt paljon. Koko maan mittakaavaa 
ajatellen on arkeologinen tutkimustilanne Päijät-Hämeessä kohtalaisen hyvä. 
Maakunnan kaikissa kunnissa, Orimattilaa lukuun ottamatta, on tehty perus- tai 
täydennysinventointi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

suurin osa Päijät-Hämeen muinaisjäännöksistä sijaitsee maakunnan suurten 
vesistöjen, Päijänteen, Vesijärven ja Porvoonjoen rannoilla. Maakunnan, kuten 
koko Suomen yleisin muinaisjäännöstyyppi on kivikautinen asuinpaikka. Kivi-
kausi ajanjaksona on huomattavasti pitempi verrattuna muihin esihistoriallisiin 
ajanjaksoihin ja historialliseen aikaan. Sen sijaan Päijät-Hämeen rautakautisten 
muinaisjäännösten määrä ja niiden ilmentämä asutus muodostaa erityisen ko-
konaisuuden sisämaassa rautakaudella. Rautakautinen asutus on muodostanut 
pohjan ja suoran jatkumon maakunnan keskiaikaiselle asutukselle. tästä ovat 
osoituksena muun muassa maakunnassa olevat useat keskiaikaiset kivikirkot. 
Viimeistään keskiaikaan palautuu myös Päijät-Hämeen eteläosien läpi kulkeva 
ylinen Viipurintie.

Hollolasta tunnetaan yhteensä 82 muinaisjäännöstä, joista yksi on vedenalai-
nen hylky. Kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi kunnasta on tehty useita eri ai-
kakausille ajoittuvia irtolöytöjä, joiden joukossa ovat muun muassa kirkonseu-
dun rikkaat rautakautiset aarrelöydöt. Hollolan muinaisjäännöksillä on tehty 
huomattavia kaivauksia. Kapatuosian linnavuorta on tutkittu useaan otteeseen 
Jouko Voionmaan, Hannu Takalan ja Hannu Poutiaisen johdolla. Hollolan alu-
eelle syntyi jo rautakaudella huomattavia asutuskeskittymiä Paimelanlahden 
alueelle ja kirkonseudulle sekä Vesalan ja Untilan vainioille. Hollolan rauta-
kautinen muinaisjäännöskanta on varsin rikasta ja monipuolista – siihen kuuluu 
useita eri ikäisiä kalmistoja, asuinpaikkoja, kuppikiviä ja linnavuoria sekä tieten-
kin aarrelöytöjä. Vankka rautakautinen asutus on mahdollistanut Hollolan ase-
man alueen hallintokeskuksena historiallisella ajalla. Asutuksen keskittymisestä 
kirkonseudulle sekä alueen vauraudesta kertoo myös Hollolan keskiaikaisen ki-
vikirkon rakentaminen Kapatuosian linnavuoren juurelle.

PÄ I J ÄT- H Ä M E E N  M U I N A I S J Ä Ä N N Ö K S E T
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Kivikausi (8600–1500 eKr.) on Suomen esihistorian aikakausista pitkäkestoisin ja se jao-
tellaan lähinnä esinetyyppien perusteella useaan eri ajanjaksoon. Mesoliittisen eli keski-
sen kivikauden aikana alkaa Suomen jääkauden jälkeinen asutus. Mesoliittinen kivikausi 
tunnetaan yleisesti myös Suomusjärven kulttuurina. Neoliittisen eli nuoremman kivi-
kauden katsotaan alkavan noin 5100 eKr., jolloin keramiikan valmistustaito omaksutaan. 
Neoliittinen kivikausi jakautuu edelleen keramiikkatyyppien perusteella useaksi, osin 
päällekkäiseksi ajanjaksoksi.

Kivikauden ihmisten toimeentulo perustui metsästykseen, kalastukseen ja keräilyyn. 
Aseet ja työkalut valmistettiin etupäässä kivestä. Pienten kivityökalujen, kuten kaapimi-
en ja terien, pääraaka-aine on Suomessa ollut kvartsi kautta koko kivikauden. Esineitä 
on tehty myös luusta, sarvesta ja puusta, mutta niitä on säilynyt vain poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Puusta on valmistettu myös rekiä, joilla on liikuttu koirien vetäminä pitkiä-
kin matkoja. Vainajat on haudattu asuinpaikkojen läheisyyteen ja hautoihin on siroteltu 
punamultaa ja joskus hauta-antimina esineitä. Vasarakirveskulttuurin hautauksissa pu-
namultaa ei ole käytetty, mutta miehet ovat saaneet mukaansa vasarakirveen ja naiset 
keramiikka-astian. 

Kivikautiset muinaisjäännökset ovat pääasiassa aikakauden asuinpaikkoja. Kivikaudella 
on asuttu pääsääntöisesti veden äärellä, meren tai järvien rannoilla. Asuinpaikat ovat 
usein sijainneet suojaisten lahtien rannoilla hiekkapitoisella maalla. Nykyään, jääkauden 
jälkeisen maankohoamisen vuoksi, asuinpaikat saattavat sijaita kaukanakin rannoista. 
Asuinpaikoista on harvoin näkyvissä merkkejä maan päälle. Joillakin asuinpaikoilla on 
maastossa erottuvia pyöreitä tai soikeita asumuspainanteita, jotka ovat osittain maahan 
kaivettujen asumusten jäännöksiä. Tyypillisiä asuinpaikkalöytöjä ovat kvartsi-iskokset, 
joita on syntynyt kvartsista esineitä työstettäessä, kvartsiesineet ja palanut luu sekä 
aikakaudesta riippuen keramiikka ja muut kiviesineet. Muita kivikautisia muinaisjään-
nöksiä ovat muun muassa rantakallioissa olevat ja punamullalla tehdyt kalliomaalaukset 
sekä kvartsilouhokset, myös osa pyyntikuopista saattaa olla kivikautisia.

K I V I K A U S I R A U TA K A U S I

Rautakaudella (500 eKr.–1150/1300 jKr.) elinkeinoissa ja hautaustavoissa tapahtuu suu-
ria muutoksia, lisäksi metallien käyttö yleistyy ja yhteydet muuhun Eurooppaan lisäänty-
vät. Maanviljely ja karjanhoito ovat rautakauden pääelinkeinot. Asutus ei ole aiempien 
kausien tapaan enää niin sidoksissa vesistöihin, ja etenkin kauden loppupuolella alkaa 
muodostua pysyvää kylämäistä asutusta. Rautakautisesta maanviljelyksestä osoitukse-
na ovat kaski- ja peltoröykkiöt sekä kaivauksissa löytyneet auranjäljet. Rautakautta pi-
detään osin myös sotaisana kautena, lähinnä tähän viittaavat hautoihin asetetut aseet, 
kätkölöydöt ja puolustusta varten varustetut linnavuoret. 

Valtaosa rautakautisista muinaisjäännöstyypeistä koostuu hautauksista, jotka yleensä 
muodostavat kalmistoja. Niissä saattaa olla vierivieressä kymmenittäin röykkiöitä. Rau-
takautisissa hautaröykkiöissä on kivien lisäksi yleensä myös maa-ainesta. Röykkiöiden 
ohella vainajia on haudattu niin kutsuttuihin polttokenttäkalmistoihin. Tällöin vainajan 
tuhkat ja polttoroviolle asetetut esineet on polton jälkeen siroteltu yleensä luonnolli-
seen kivikkoon, johon hautauksen yhteydessä on saatettu lisätä kiviä. Hauta-antimiksi 
annetut esineet, etenkin aseet, on usein tahallisesti rikottu ennen hautaan asettamista.

Kristinuskon vaikutuksesta yleistyy rautakauden lopulla tapa haudata vainajat poltta-
matta. Rautakautisten ruumiskalmistojen esineistö on varsin rikasta – koruista ja teks-
tiilijäänteistä päätellen useat vainajat on haudattu juhlapuvuissaan. Aivan rautakauden 
lopussa esineiden asettaminen hautoihin kuitenkin lakkaa.

Uhri- eli kuppikivet kuuluvat myös rautakautisiin muinaisjäännöksiin. Kuppikivet ovat 
maakiviä tai kalliopaljastumia, joihin on tehty pyöreitä ja matalia syvennyksiä eli kuppe-
ja. Kivet sijaitsevat yleensä peltomaisemassa, vanhan asutuksen tai kalmistojen lähei-
syydessä. Vaikka kuppien tekeminen luonnon kiviin onkin hyvin vanha ja laajalle levinnyt 
tapa, ei niiden merkitystä tarkasti tunneta. Kuppeihin on mahdollisesti tehty uhrauksia, 
jotka saattavat liittyä hedelmällisyysmagiaan. Valtaosa kuppikivistä on todennäköises-
ti rautakaudelta, mutta niihin tiedetään tehdyn uhrauksia myös historiallisella ajalla ja 
kuppeihin kertynyttä vettä on käytetty parannuskeinona.

Rautakauden lopulle tai varhaiskeskiajalle ajoittuvat myös linnavuoret. Muinaislinnat 
sijaitsevat yleensä korkeiden ja vaikeapääsyisten kallioiden lailla, mutta niitä tunnetaan 
myös jyrkkärinteisiltä moreenimäiltä. Linnavuorilla on usein merkkejä vallitusten perus-
tuksista kohdissa, joista laelle on helpompi nousta. nykyaikaan säilyneet vallit ovat var-
sin matalia ja hajanaisia, mutta aikoinaan kylmämuuratun kivirakenteen päällä on ollut 
hirsistä tehty varustus. Linnavuorilta on ollut yleensä hyvä näköyhteys laajalle alueelle ja 
niiden rinteiden metsä on kaadettu.
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KO H D E  1  VA N H A - PA P P I L A

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat  
Ajoitus: moniperiodinen  

Kuvaus: 

Asuinpaikka sijaitsee pellolla Rantatien länsi- ja eteläpuolella ja Pappilasta etelään, Vesijärven Kirkonselän län-
sirannalla noin 100–300 metriä kirkosta kaakkoon. Kapatuosian linnavuori on vajaan puolen kilometrin päässä 
kaakossa. Asuinpaikka-alue on pääasiassa pellolla, mutta se ulottuu myös Kunnantuvan tienoille parkkipaikka- 
ja joutomaa-alueelle. Maaperä on hiesua ja hiekkaa. Löytöinä paikalta on talletettu saviastianpaloja, palanutta 
luuta, kvartsia ja piitä. Löydöt ajoittuvat kivikaudelta rautakaudelle sekä keskiaikaan. Aikaisemmin Pappilan 
kylästä on löydetty myös kivitaltta ja rautakautinen solki (KM 12570 ja 13955) sekä vuonna 1999 noin 300 m 

kirkosta kaakkoon ja 40 m Ranta-
tieltä länteen mm. rautakautinen 
helmi, rautakautista keramiikkaa, 
kuonaa, kvartsia ja palaneita kiviä 
noin 80 x 200 m alalta. Vuoden 
2007 konekaivun valvonnan yhte-
ydessä Kunnantuvan läheisyydes-
sä ei tehty havaintoja kiinteästä 
muinaisjäännöksestä.

Tutkimukset: Koekaiv. H. Takala & 
H. Poutiainen 1998, inv. H. Pou-
tiainen 1998, tark. H. Poutiainen 
1999, inv. A. Bilund 2004, tark. H. 
Takala & A. Aartolahti 2007.
Löydöt: KM 13955, soikea kupu-
rasolki; KM 31026: 1–43, kera-
miikkaa, palanutta luuta, piitä ja 
kvartsi-iskoksia; KM 31604: 1–11, 
lasihelmi, keramiikkaa, kuonaa ja 
kvartsi-iskoksia.

Lat (ETRS89/WGS84):  61° 3'  6,8903" 
Lon (ETRS89/WGS84):  25° 26'  2,7041"

#
#

0 10050 m¯
© MML, 2012, Museovirasto 10/2012.



10 11

Lat (ETRS89/WGS84):  61° 3’  19,2829” 
Lon (ETRS89/WGS84):  25° 25’  52,5558”

KO H D E  2  K A PAT U O S I A

#

0 10050 m¯

Muinaisj.tyyppi: muinaisjäännösryhmät  
Ajoitus: moniperiodinen  

Kuvaus: 

Kirkon vieressä kohoaa Kappadokian eli Kapatuosian linnavuori, Hollolan vanhin kivikautinen asuinpaik-
ka, joka sydänkeskiajalla on ollut kauppapaikka ja jossa mahdollisesti on sijainnut paaluvarustus. Mui-
naislinna on pohjoisetelä -suuntainen jyrkkärinteisellä moreeniharjulla, joka kohoaa Vesijärven pinnasta 
noin 56 m korkeuteen. Harjun ylin kohta on luontainen tasanne (60 x 30 m), ja sinne on rakennettu 
1900-luvun alkupuolella puinen näkötorni. Hollolan keskiaikainen kivikirkko kirkko sijaitsee muinaislin-
nan vieressä.

Kapatuosianmäen kaivauksissa on löydetty jäännöksiä puisista varustuksista ja rakennuksen perustus, 
joiden ikää ei kuitenkaan tiedetä. Löytöaineistosta hopearahojen katkelmat (yli 300 kpl), ajoittuvat 
suunnilleen vuosiin 700 - 1000 jKr. Muut löydöt ajoittuvat 1000-luvun lopulta vuoden 1200 tienoille ja 
1500-luvulle sekä uuteen aikaan. Lisäksi kaivauslöytöinä on talletettu tuhansia kvartsi-iskoksia ja kym-
menittäin mesoliittisia viisto- ja poikkiteräisiä nuolenkärkiä. Eräs tulisija on ajoitettu mesoliittiseksi. Sel-
viä merkkejä muinaislinnan rakenteista ei löytynyt. Vuosina 1998 ja 1999 tehtiin arkeologisia kaivauksia 
linnavuoren laella ja rinteillä Hannu Takalan ja Hannu Poutiaisen johdolla. Tuolloin löytyi vain vähän 
rautakautisia esinelöytöjä, mutta yhdestä puurakenteesta tehty radiohiiliajoitus oli rautakautinen.

Koska kivikautisia löytöjä ja kulttuurikerrosta on koko laen alueella, osoittautui aiempi otaksuma siitä, 
että lakea olisi tasattu vääräksi. Esihistoriallisten löytöjen lisäksi linnavuoren laelta on paljon historialli-
sen ajan esineistöä, jotka kertovat mäkeä käytetyn myöhemminkin moneen tarkoitukseen. Kapatuosia 
on hoidettu muinaisjäännös.

Tutkimukset: Kaiv. J. Voionmaa 1962, inv. P.-L. Lehtosalo 1962, tark. H. Salmo 1963, kaiv. J. Voionmaa 
1963, kaiv. J. Voionmaa 1965, koekaiv. H. Takala & H. Poutiainen 1998, kaiv. H. Poutiainen 1999, inv. A. 
Bilund 2004.
Löydöt: KM 20467, rautakautisia kaivauslöytöjä; KM rahakammio 62075, hopearahan paloja; KM 31027: 
1–476, kivi- ja rautakautisia kaivauslöytöjä; KM 31511: 1–1007, kivi- ja rautakautisia kaivauslöytöjä. © MML, 2012, Museovirasto 10/2012.
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Kapatuosian linnavuori sijaitsee Hollolan kirkon pohjoispuolella. Kapatuosian lin-
namäki ja Hollolan keskiaikainen kivikirkko muodostavat yhdessä ainutlaatuisen 
maisemallisen ja historiallisen kokonaisuuden. Mäen laella ja sen ympäristössä on 
asuttu jo kivikaudella n. 8000 vuotta sitten.

Kapatuosian linnamäki on yksittäinen, erittäin jyrkkäpiirteinen jäätikköjokien syn-
nyttämä harjumuodostelma, jota rantavoimat jääkauden loppuvaiheessa muokka-
sivat. Kivikaudella paikka oli veden ympäröimä saari, muinaisessa Yoldiameressä, 
kunnes vesi äkisti laski 10 200 vuotta sitten. Tältä ajalta ovat peräisin näkötornin 
alapuolella, retkeilypolulla selvästi erottuvat kivikot. Nyt mäen laki kivikkoineen on 
jäänyt 137 metriä meren pinnan yläpuolelle.

arkeologisissa kaivauksissa alueelta on löytynyt kvartsiesineitä ja -iskoksia ja pa-
laneita luunsiruja. rautakauden lopulla, viikinkiajalta alkaen ainakin keskiajalle 

saakka mäki on saattanut olla puolustus- ja turvapaikkana. Kaivauksissa on löydet-
ty myös ristiretkiaikainen kätkö, joka sisälsi palasiksi pilkottuja rahoja ja korun- ja 
muiden metalliesineiden kappaleita, lasimassahelmiä ja keramiikkaa.

Kapatuosian mäellä kulkureitit on merkitty opastein. Mäen laelta löytyy informaa-
tiotaulu sekä näkötorni.

K A PAT U O S I A N  L I N N AV U O R I
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KO H D E  3  L E I R I K E S K U S

#
#

#

0 10050 m¯

Lat (ETRS89/WGS84):  61° 3’  57,4400” 
Lon (ETRS89/WGS84):  25° 25’  25,7847”

Muinaisj.tyyppi: kultti- ja tarinapaikat 
Tyypin tarkenne: kuppikivet
Ajoitus: rautakautinen  

Kuvaus: 

Vesijärven Parinpellonlahden etelärannalla, Parinpellon leirikeskuksen piha-alueella, 
sijaitsee kuppikivi, jossa kahdeksan selkeästi erottuvaa kuppia. Lisäksi kivessä on neljä 
epämääräisempää kuppia. Kupit ovat muodoltaan pyöreitä ja soikeita, niiden halkai-
sija on 4,5–7 senttimetriä ja syvyys alle puolesta senttimetristä kahteen senttimetriin. 
Kupeista kahdeksan sijaitsee kiven laen loivasti laskevalla pinnalla, muut ovat yksit-
täin tai pareittain kiven reunamilla. Soikeahko kivi on kooltaan noin 2,2 x 1,5 metriä 
ja metrin korkuinen. Kuppikivi on hoidetulla nurmikko alueella noin 40 metrin päässä 
leirikeskuksen päärakennuksesta lounaaseen.

Leirikeskuksen paikalla on sijainnut Parinpellon vanha kylätontti ainakin 1700-luvulla.

Tutkimukset: Inv. A. Bilund 2004.
Löydöt: -

© MML, 2012, Museovirasto 10/2012.
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Uhri- eli kuppikivet kuuluvat rautakautisiin muinaisjäännöksiin. Kup-
pikivet ovat maakiviä tai kalliopaljastumia, joihin on tehty pyöreitä ja 
matalia syvennyksiä eli kuppeja. Kivet sijaitsevat yleensä peltomaise-
massa, vanhan asutuksen tai kalmistojen läheisyydessä. Vaikka kup-
pien tekeminen luonnon kiviin onkin hyvin vanha ja laajalle levinnyt 
tapa, ei niiden merkitystä tarkasti tunneta.

Kuppikivien tarkkaa ikää on vaikea arvioida. Kuppikivien alkuperäinen 
käyttötarkoitus on todennäköisesti liittynyt hedelmällisyys- ja teuras-
tusriittien ohella vainajien muistamiseen. Uhripaikat sijaitsivat usein 
asumusten lähellä, joten kuppikiviäkin tavataan usein vanhoilta asuin-
paikoilta. Valtaosa kuppikivistä on todennäköisesti rautakaudelta, 
mutta niihin tiedetään tehdyn uhrauksia myös historiallisella ajalla ja 

kuppeihin kertynyttä vettä on käytetty parannuskeinona. Osa kuppi-
kivistä on voinut olla käytössä vielä 1800-luvun lopulla, jolloin niiden 
käyttö on liittynyt esimerkiksi sairauksien parantamiseen. Kuppikivet 
on helppo tunnistaa pyöreistä kuppimaisista syvennyksistä, joiden lä-
pimitta vaihtelee 5-8 cm ja syvyys 1-5 cm. Joissakin kivissä uhrikuop-
pia on vain muutama, toisissa useita kymmeniä.

K U P P I K I V E T  S U O M E S S A
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KO H D E  4  PA R I N P E L L O N L A H T I

#

0 10050 m¯

Lat (ETRS89/WGS84):  61° 4’  7,1168” 
Lon (ETRS89/WGS84):  25° 25’  23,9694”

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat  
Ajoitus: kivikautinen, pronssikautinen  

Kuvaus: 

asuinpaikka sijaitsee Vesijärven Parinpellonlahden lounaisrannalla, Parinpellon leirikeskukses-
ta noin 300 m pohjoiseen. Kivikkoisen niemen tyvessä, vanhan rantatörmän päällä on kapea, 
hiekkainen terassi, jolla asuinpaikka sijaitsee. törmän alapuolella on kota ja varastorakennus 
juuri asuinpaikan kohdalla. Asuinpaikka näyttää ulottuvan yli 60 metrin matkalle terassilla. Ran-
tatörmään ulottuva kivinen harjanne jakaa asuinpaikan kahteen osaan. Löytöinä koekuopista 
saviastian paloja, kvartsikaapimen katkelma ja kvartsi-iskoksia. Asuinpaikka on pääosin ehjä, 
ainoastaan leirikeskuksen ulkoilureitti on rikkonut paikoin törmän reunaa.

Tutkimukset: Inv. A. Bilund 2004.
Löydöt: KM 34709: 1–4, keramiikkaa, kvartsikaapimen katkelma ja kvartsi-iskoksia.

© MML, 2012, Museovirasto 10/2012.
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ilmasto oli kivikaudella lämmin ja leuto ja kasvillisuus oli saman-
tapaista kuin nykyisessä Keski-Euroopassa.

Kivikauden alkupuolella asuinpaikka valittiin metsästykseen, ka-
lastukseen ja keräilyyn parhaiten soveltuvilta alueilta. Pyyntivä-
estö asui usein avoimilla, hiekkapohjaisilla rantakaistaleilla. ran-
nikolla valittiin asuinpaikaksi usein jokisuisto, sisämaassa taas 
järvenranta. Kivikauden loppupuolella asuttiin sellaisilla paikoil-
la, joilla on ollut mahdollista kasvattaa karjaa sekä viljellä maata.

Pyyntikunnilla, eli noin 10-20 ihmisen ryhmillä, saattoi olla useita 
vakituisia asuin- ja leiripaikkoja. Pyyntikunta vaihtoi leiripaikkaa 
vuodenajan mukaan, siirtyen aina sille paikalle, josta parhaiten 
sai ruokaa. Tällaista tapaa kiertää tietyillä leiripaikoilla kutsutaan 
vuotuiskierroksi.

Vuotuiskierto ei aina ollut tarpeellista, vaan toisinaan asuttiin 
samalla paikalla koko vuosi ja tehtiin sieltä vain lyhyempiä pyyn-
tiretkiä. Tällaiset ns. vakituiset asuinpaikat ovat voineet olla pin-
ta-alaltaan huomattavan suuria, eli niissä on voinut elää useita 
kymmeniä, jopa satoja ihmisiä. Siellä asuttiin kota-asumuksissa, 
joiden pohja oli kaivettu maanpintaa alemmas. Asumismuotoina 
olivat yksinkertaiset kodat ja ”talot”, jotka oli katettu koivun tuo-
hella ja eläinten taljoilla,rakennusmateriaalina olivat myös ruo’ot 
ja kaislat, varvut ja juuret. nykyään tällaisista asumuksista näkyy 
maassa vain painanne, jonka vuoksi niitä kutsutaankin asuinpai-
nanteiksi.

Asuinpaikkojen tulisijat ovat olleet yksinkertaisia nuotionpohjia 
tai kivistä koottuja liesiä. Kiviä on voitu asettaa suoraan maan-
pinnalle tai ne on voitu laittaa kuoppaan useampaan kerrokseen. 
Liedet ovat yleensä sijainneet asumusten ulkopuolella taivasalla.

Lähes koko kivikauden elanto saatiin kalastuksella, metsästyk-
sellä ja muiden luonnonantimien keräilyllä. Vasta kauden lopulla 
alkoivat maanviljely ja karjanhoito tulla tunnetuiksi, mutta niiden 
merkitys pysyi vielä kauan vähäisenä.

K I V I K A U D E N  E L Ä M Ä Ä
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KO H D E  5  H O L L O L A N  K I R K KO

#
#

0 10050 m¯

Lat (ETRS89/WGS84):  61° 3’  7,9476” 
Lon (ETRS89/WGS84):  25° 25’  56,3170”

Muinaisj.tyyppi: kirkkorakenteet
Tyypin tarkenne: kirkonpaikat
Ajoitus: keskiaikainen  

Kuvaus: Hollolan seurakunta perustettiin ilmeisesti jo 1200-luvun alkuvuosikymmenillä. Hollo-
lan kirkko on voinut olla nykyisellä paikallaan 1200-luvun puolivälissä tapahtuneesta pitäjän pe-
rustamisesta lähtien. Puukirkosta ei kuitenkaan ole säilynyt tietoja. Kivikirkossa on myöhäiskes-
kiaikaisia piirteitä, ja se on luultavimmin rakennettu vuosien 1495-1510 välisenä aikana. Kirkon 
maalaukset sijoittunevat 1510-1520-luvuille. Kirkon ikkunoissa on ollut runsaasti keskiaikaisia 
lasimaalauksia. Kirkon ympäristön muinaisjäännösaluetta ei ole rajattu.

Pyhälle Marialle omistettu kirkko on yksi 86 Suomessa keskiaikana valmiiksi rakennetusta ki-
vikirkosta. Hollolan keskiaikainen kivikirkko on Hämeen keskiaikaisista kirkoista merkittävin. 
Hollolan pitäjänkeskuksen kirkolliset, hallinnolliset ja kaupalliset rakennukset muodostavat 
poikkeuksellisen edustavan ja hyvin säilyneen perinteisen kirkonkylämiljöön. Hollolan kivikirk-
ko sijaitsee Vesijärven Kirkonlahden rannalla, rautakaudelta varhaiskeskiajalle käytössä olleen 
Kapatuosian linnavuoren juurella. Kirkon lähiympäristöön kuuluvat keltaiseksi maalattu komea 
empiretapuli, ikiaikaisella paikallaan sijaitseva kirkkoherranpappila, kansallisromanttinen kun-
nantupa ja vanhan maantien varren kyläasutus sekä hieman kauempana itäpuolella oleva Pyhä-
niemen kartanomiljöö. Kirkon ja kartanon välinen kulttuurimaisema on tasaista viljelyaukeaa. 
Hollolan kirkko ja pitäjänkeskus ovat osa valtakunnallisesti arvokasta Kastari-Hatsina-Kutajoen 
maisema-aluetta. Kirkonseutu on ollut koko nykyisen Päijät-Hämeen muinainen keskus. 

Kirkon rakentamisesta ei ole säilynyt kirjallisia lähteitä. FT Markus Hiekkasen ajoitusarvion 
mukaan nykyinen, puukirkkokauden Hollolassa päättänyt kirkko on valmistunut nykyiseen 
muotoonsa 1495—1510 välisenä aikana - sakaristo noin v. 1495, kirkkosali v. 1500 ja asehuo-
ne vuoden 1505 jälkeen. Kirkko kuuluu kolmanteen suomalaiseen kivikirkkosukupolveen, joka 
rakennettiin noin vuosien 1480—1560 välisenä aikana. Sitä on jo edeltänyt kaksi kirkkoa, en-
simmäinen Kirkk´ailan mäellä kymmenen kilometriä nykyisestä jo pakanuuden aikaisen kalmis-
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ton keskellä, toinen nykyisen kirkon paikalla. Kellotapuli on 
rakennettu 1829-1831 arkkitehti C.L. Engelin suunnitelman 
mukaan. Sen läpikäytävä ja siihen liittyvät siipiosat ovat ki-
veä, muilta osin kellotapuli on puurakenteinen. 

Hollolan kirkko on tullut kuuluisaksi erityisesti hyvin säily-
neistä puuveistoksistaan. Kirkko on eräs suurimmista kes-
kiaikaisista seurakuntakirkoistamme. sen korkeat päädyt 
tiilestä muurattuine koristekenttineen kuuluvat myöhäis-
keskiaikaisen kirkkoarkkitehtuurimme huomattaviin muis-
tomerkkeihin. Erityisen rikkaasti koristeltu on kirkon länsi-
pääty. Kirkon runkohuone on suorakaiteen muotoinen. sen 
pituus on 41 m ja leveys 17 m. Kirkkosali on kaksilaivainen, 
kattavia tähtiholveja on kymmenen. Koko holvisto lepää 
seinien ja ainoastaan neljän kannattavan pilarin varassa. 
Kirkon seinien paksuus on maanpinnassa 240 cm. Pohjois-
puolella runkohuoneeseen liittyy kylkiäisenä sakaristo, joka 
on kirkon vanhin osa. Nuorin osa, asehuone, on vastaavasti 
kirkon eteläpuolella. Kirkko on peruskorjattu vuosina 1934 
- 1935. istumapaikkoja on 550.

Asehuoneesta kirkkosaliin johtava n 4. metriä korkea ovi on 
komein kaikista suomen keskiajalta säilyneistä. oven ku-
vasarja esittää Hubertuksen metsästysretkeä, jolla Kristus 
ilmestyi hänelle uroshirven muodossa. tämä näky sai hänet 
kääntymään ja viemään kristinuskon sanomaa eteenpäin.

Vanhimmat seurakunnat perustettiin 1220-1240 -luvulla. Ensimmäiset kirkot 
olivat lamasalvotekniikalla tehtyjä hirsirakennuksia. Uusimman tutkimuksen 
mukaan (Markus Hiekkanen) keskiajalla Suomeen rakennettiin 103 kivikirkkoa 
tai sellaisen osaa. Eräät näistä jäivät tosin kesken tai niistä saatiin pystyyn vain 
kivinen sakaristo. Vanhimmat kirkot rakennettiin 1200-luvulla Ahvenanmaalle. 
Viimeinen keskiaikainen kirkko valmistui 1555. Markus Hiekkasen mukaan kirkot 
rakennettiin yhtenäisen, koko Suomea koskevan suunnitelman mukaan ja ne ra-
kennettiin melko nopeasti parin kolmen vuoden aikana kukin: ensin rakennettiin 
sakaristo, seuraavana kesänä runkohuone ja kolmantena kesänä kirkko holvattiin. 

Uppsalan arkkihiippakunnan alaisuuteen perustettu Turun tuomiokapituli ja tuo-
miokirkon valmistuminen Unikankareen kummulle vakiinnutti Suomen osaksi 
länsimaista katolista kirkkoa. Pysyvän asutuksen alueille ahvenanmaalle, Etelä-
Suomeen ja Pohjanlahden rannikolle 1300- ja 1400-luvuilla sekä aivan 1500-lu-
vun alussa rakennetuissa kivikirkoissa maakunnalliset erikoispiirteet näkyvät pää-
tykolmioiden tiilikoristeluissa ja kirkkosalien holvauksissa. 
Kirkkojen kaunistukseksi tehdyt Vanhan ja Uuden testamentin keskeistä sanomaa 
sekä pyhimyskulttia välittävät kalkkimaalaukset sekä useasti Itämeren rannikko-
kaupungeista hankitut alttarikaapit ja esimerkiksi Neitsyt Mariaa, pyhää Jaakkoa, 
Marttia tai Lauria esittävät veistokset ovat osa keskiajan yleiseurooppalaista pyhi-

myskulttia, joka toteutui lähtökohdiltaan yhteneväisenä kaik-
kialla katolisen kirkon valtapiiriin kuuluneilla alueilla.

Nämä jo yli 500 -vuotta sitten rakennetut kirkot ovat yhä seu-
rakuntiensa käytössä. Kukin aikakausi on vain tuonut niihin 
omat lisänsä. Katolisen uskon vaihtuminen luterilaiseksi ta-
pahtui hitaasti 1500-luvun ja 1600-luvun alun kuluessa ilman 
suurempia hävityksiä. Vanhat pyhimyskaapit ja maalaukset 
saivat jäädä paikoillaan, kunhan niitä kohtaan ei osoitettu pal-
vontaa.

saarnastuoli ja penkit, luterilaisen saarnakirkon peruselemen-
tit ilmestyivät kirkkoihin 1600-luvulla.  Barokkityyliset puuleik-
kauksin koristellut saarnastuolit olivat usein jonkun aatelissu-
vun jäsenten lahjoittamat.

Kirkot säilyivät perusmuodoiltaan alkuperäisinä aina 1700-lu-
vun jälkipuoliskolle saakka, jolloin väestönkasvu edellytti kir-
kon laajentamista ja lukutaidon yleistyminen valon lisäämistä 
ikkunoita suurentamalla. Vain vajaa puolet keskiaikaisista kir-
koista on säilynyt ilman suurempia uudistuksia tai laajennuk-
sia.

K E S K I A J A N  K I V I K I R KO T
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