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Johdanto 
 

Ylinen Viipurintie on Hämeenlinnasta Lahden kautta Viipuriin kulkenut tielinja. Se on yksi Suomen 

vanhimpia tielinjauksia ja on suurelta osin yhä käytössä. Tässä kartoituksessa käydään läpi tien linja Päijät-

Hämeen alueella. Linja on kulkenut mutkitellen valtatie 12:ta seuraillen ja osittain myös samaa linjaa 

Hämeenkoskelta Lahteen. Lahdesta tie on kulkenut joko eteläistä tai pohjoista Salpausselän harjun linjausta 

Lappeenrantaan ja sieltä edelleen Viipuriin. Viipurintien linja on todennäköisesti muodostunut jo 

rautakaudella, mutta ikää on hyvin hankala määrittää. Ylisen Viipurintien nimi johtuu todennäköisesti siitä, 

että Turusta Suomenlahden rannikon kautta kulkenutta Kuninkaantietä on kutsuttu myös Aliseksi 

Viipurintieksi (Salonen 1998:1). 

Ensimmäinen kirjallinen maininta Ylisestä Viipurintiestä on vuodelta 1556, mutta kattavaa kartta-aineistoa 

on saatavilla vasta isojaon yhteydessä tehdyistä kartoista. Tielinjan kulusta on tehty vain muutamia 

tutkimuksia, eikä linjan reittejä ole aikaisemmin tarkastettu maastossa yksittäisiä inventointeja lukuun 

ottamatta (esim. Poutiainen et al. 2014). Tielinjan merkitys on vaihdellut vuosisatojen kuluessa, varsinkin 

itärajalla rajalinjan kokiessa muutoksia. Myös rautatien kehitys 1800-luvulla vähensi sen merkitystä. 

Tielinja on kuitenkin ollut näihin päiviin saakka jatkuvassa käytössä ja vasta viime vuosikymmeninä 

kokenut monia suuria muutoksia. 

Selvitys lähti liikkeelle Lahti-seuran kaupungille tekemästä aloitteesta, jossa Lahden torille ehdotettiin 

pystytettävän Ylisen Viipurintien muistomerkki. Ehdotus toimitettiin myös Lahden kaupunginmuseolle, 

joka kävi neuvotteluja asiasta Lahti-seuran kanssa. Lopulta päädyttiin siihen, että Ylisen Viipurintien 

linjaukselle voisi ennemminkin kehittää historiareitti, joka merkittäisiin maaston ja jonka varrelle 

pystytettäisiin kylttejä sopiviin paikkoihin. Tässä vaiheessa neuvotteluihin tuli mukaan myös Nastola-

seura. Lopulta sovittiin, että Lahden kaupunginmuseo kartoittaa Ylisen Viipurintien kulun Hollolasta 

Nastolaan. 

Viipurintien linja sopii hyvin tiematkailukohteeksi. Jo Kirsi Salosen (1998) tutkimuksen tarkoituksena oli 

tuoda Ylinen Viipurintie matkailijoiden käyttöön, kuten Hämeen Härkätie ja Suuri Rantatie eli 

Kuninkaantiekin ovat, mutta jostain syystä tavoite ei toteutunut. Tämän kartoituksen tarkoituksena oli tien 

kulun lisäksi selvittää Päijät-Hämeen alueella pois käytöstä jääneet tieosuudet, jotka tulee suojella kiinteinä 

muinaisjäännöksinä. Kyseessä oli pääosin aikaisempiin lähdeaineistoihin pohjautuva karttaselvitys, jonka 

pohjalta tehtiin arkeologisia maastotarkastuksia.  

 

Reitin kulku 
 

Ylinen Viipurintie on yhdistänyt hallinnon tarpeisiin rakennetut Hämeen ja Viipurin linnat. Päijät-

Hämeessä tie kulkee Hämeenkoskelta Tenhiälän ja Sairakkalan kautta Untilaan ja sieltä valtatie 12 linjaa 

noudatellen Lahden keskustaan. Keskustan itäpuolella tie on jakautunut pohjoiseen ja eteläiseen 

linjaukseen. Eteläinen linja kulkee Villähteen ja Nastolan ohi Uuteenkylään ja sieltä Mankalaan. 

Pohjoisempi reitti lähtee Joutjärven pohjoispuolelta Ahtialan kautta Seestaaseen ja sieltä edelleen 

Härkälään, Vierumäelle ja kohti Vuolenkoskea.  

Tiestä on erotettavissa pohjoinen ja eteläinen linjaus, jotka myötäilevät pohjoista ja eteläistä Salpausselän 

harjua. Salosen (1998) tutkimuksen mukaan Hämeenlinnasta Lahteen saakka tielinja on yhtenäinen, mutta 

risteää keskustan itäpuolella. Toinen mahdollinen pohjoisen reitti erkanee jo Lammin kohdalla ja kulkee 

Asikkalan kautta Vierumäelle. Tällöin Lahdesta pohjoiseen lähtevä linja olisi poikkilinjaus teiden välillä, 
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joita tiedetään olleen. Salonen kuitenkin mainitsee, että Lammilta erkaneva reitti kuuluu pikemmin Suuren 

Savontien linjaan, kuin Yliseen Viipurintiehen. Selkeät linjausvaihtoehdot pohjoisesta ja eteläisestä reitistä 

puuttuvat lähdeaineistojen ollessa rajalliset.  

 

Ylisen Viipurintien historiaa 
 

H.G. Porthan (1791) on esittänyt väitöskirjassaan ”Vägarne I Finland”, että Ylisen Viipurintien juuret 

juontuvat rautakaudelle (Salonen 1998:2). Varsinkin pohjoisemman tielinjan on arvioitu olevan peräisin 

rautakaudelta, jolloin se yhdisti hämäläisten ja karjalaisten asuinalueita (Salonen 1998). Lähdeaineistoa ei 

tältä ajalta kuitenkaan ole ja tien iän tarkka määrittäminen on vaikeaa. Varhaisimmat tielinjat ovat olleet 

metsäpolkuja, jotka ovat muodostuneet asuttujen seutujen välille. Eteläisempi linjaus on todennäköisesti 

muodostunut viralliseksi yleiseksi tieksi viimeistään ruotsalaisten vakiinnuttaessa asemaansa 

valloitusretkien myötä 1200-luvun lopulla.  Salonen (1998:24) epäilee, että eteläisempi reittivaihtoehto olisi 

jo viimeistään keskiajalta lähtien ollut ”virallinen” Ylisen Viipurintien reitti Lahden ja Viipurin välillä, 

koska pohjoisemman reitin varrella asutus oli vielä tuolloin harvassa.  

Pikkuhiljaa käytetyimmät reitit paranivat hevosilla kuljettaviksi ja Ylisen Viipurintien on arvioitu olleen 

hevosella liikennöitävässä kunnossa jo 1400-luvun alkupuolella (Teiden historia 1974). Suomen tiet 

luokiteltiin Maunu Eerikinpojan 1340-luvun maalain perusteella ”yhteisesti ylläpidettäviin yleisiin teihin ja 

käyttäjien ylläpitämiin muihin teihin”. Lain mukaan kaikkiin kyliin tuli johtaa ja kulkea pois yksi yleinen 

tie. Maalain mukaan yhteisesti rakennettavia teitä olivat maantiet ja käräjätiet, joiden tuli olla noin 6 metriä 

leveitä, sekä kirkko- ja myllytiet, joiden tuli olla noin 3 metriä leveitä (Salonen 1998:6). Laista huolimatta 

tiet ovat suurilta osin olleet huonokuntoisempia, kapeampia tai säilyneet ratsupolkuina 1500-luvulle asti 

(Teiden historia 1974:84).  

Ensimmäinen maininta Viipurintien linjauksesta löytyy Kustaa Vaasan kirjurina toimineen Jaakko Teitin 

vuonna 1556 kirjoittamasta ”Valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan”. Siinä listataan yleisten teiden 

varsilla olleet tilat (Salonen 1998:9). Kartta-aineistoa tehtiin Suomen alueelta jo 1600-luvulta lähtien kun 

virallinen maanmittaustoiminta alkoi, mutta teiden merkitseminen karttoihin ei ollut yleistä. Vasta isojaon 

yhteydessä tehtyihin karttoihin merkittiin tielinjauksia, mutta nekään eivät ole kovin tarkkoja. Yleisten 

teiden kunto parani pikkuhiljaa 1600- ja 1700- luvuilla, kun uusia asetuksia säädettiin. Uusia teitä 

rakennettaessa seurattiin yleensä kustannussyistä vanhoja kyläteitä (Teiden historia 1974:86–88). Vuonna 

1818 määriteltiin, että teitä tuli reunustaa ojat ja ajoradan tuli olla suora ja tasainen, jyrkät mäet oli leikattava 

ja varustettava suojakaitein. teiden varsille tuli istuttaa puurivejä. (Teiden historia 1974:183–184).  

Suomessa teiden kunnossapito säilyi pääosin maanomistajien vastuulla keskiajan perinteiden mukaisesti 

vuonna 1921 voimaan astuneeseen tielakiin asti (Salonen 1998:7). Suuria muutoksia teiden kulussa ja 

rakenteessa alettiin tehdä vasta 1950-luvulla kasvavan liikenteen tarpeen tyydyttämiseksi. Päijät-Hämeen 

alueella vasta valtatie 12 rakentaminen muutti Ylisen Viipurintien linjausta (Salonen 1998:30). Tuolloin 

vanha reitti jäi valtatien molemmin puolin kulkevaksi soratieksi (Salonen 1998:31).  
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Tutkimuksen tausta ja lähdeaineisto 
 

Aloitin selvityksen perehtymällä aikaisempiin tutkimuksiin Ylisen Viipurintien linjasta ja niiden pohjalta 

reitin kulkuun Päijät-Hämeen alueella. Varhaisimmista vaiheista ei ole säilynyt karttamateriaalia, mutta 

mainintoja tien kulusta on löytynyt vanhoista asiakirjoista. Kirsi Salonen (1998:8) on tehnyt kattavaa 

arkisto- ja karttatutkimusta Viipurintien reitistä ja käytin hänen tutkimustaan oman karttatyöni pohjalla. 

Salonen on käyttänyt lähteinään vanhinta mahdollista arkisto- ja kartta-aineistoa ja kuvailee reitin kulun 

tarkasti. Tämän vuoksi en pitänyt tarpeellisena käydä vanhaa kartta-aineistoa uudelleen läpi. Olen 

hyödyntänyt vain digitaalisesti saatavilla olevaa kartta-aineistoa ja tielinjan asemoinnissa nykykartalle 

käytin 1960-luvun peruskarttoja, joissa tielinjat mukailevat 1800-luvun pitäjänkartoissa ja senaatinkartoissa 

nähtävillä olevia tielinjauksia. Pitäjänkarttoihin piirretyt tiet seurailevat todennäköisesti vanhempia 

linjauksia, mahdollisesti jopa Viipurintien syntyajoilta saakka. Vanhoista painetuista kartoista erottuu 

selvästi tielinjan muutokset 1900-luvun jälkipuoliskolla, kun tielinjauksia suoristettiin ja paranneltiin.  

Ennen maastotarkastuksia asemoin vanhoja peruskarttoja uuden maastokartan päälle, joiden pohjalta piirsin 

vanhan tien reitin uudelle kartalle. Selvitin vähemmälle käytölle tai kokonaan käytöstä pois jääneet 

tielinjaukset. Käytöstä pois jääneiden tielinjojen kohdalta tarkastin kohteiden ilmakuvat ja MML:n 

vinovalovarjoste-aineiston, joiden perusteella voi hahmottaa linjan säilyneisyyttä maastossa. Maastossa 

tutkittaviksi kohteiksi valikoin alueita, joissa Viipurintien linja poikkeaa nykyisestä valtatiestä ja on jäänyt 

vähäisemmälle käytölle, kokonaan pois käytöstä tai on muokkautunut risteysten kohdilla. 

Käyn linjan läpi lännestä itään, eli Hämeenkoskelta Lahden kautta Nastolaan ja pohjoisemman linjauksen 

Lahdesta Vierumäen kautta itään. Olen jakanut Päijät-Hämeen alueen 15 tutkimusalueeseen ja kunkin 

alueen muuttuneet Viipurintien linjaukset omiksi kohteikseen. Esittelen raportissa kunkin alueen 

tutkimuskohteet ja maastotarkastuksen tulokset.  

Maastotöissä ajoimme autolla Viipurintien linjan läpi Päijät-Hämeen alueella ja kävimme jalkaisin kaikki 

tutkimuskohteet konkreettisesti läpi. Maastotarkastuksen tavoitteena oli paikantaa käytöstä pois jääneet 

tielinjaukset ja saada ne muinaisjäännöslain suojelemiksi muinaisjäännöksiksi. Maastossa tarkastimme 19 

kohdetta, jotka kaikki ovat käytöstä poisjääneitä tielinjauksia. Kaikissa hiekka- tai metsäteiksi jääneissä 

teissä voi olla alla säilyneitä Viipurintien rakenteita. Esitän myös hyviksi maisemareiteiksi soveltuvat 

tielinjaukset ja reitin varrella olevat muinaisjäännökset. Maastotöihin ottivat osaa myös Lahden 

kaupunginmuseon arkeologit Piritta Häkälä ja Eetu Sorvali, jotka osallistuivat myös raportin tekoon. 

Raportin kuvat on talletettu Lahden kaupunginmuseon kuva-arkistoon (DIGMAV2017013). 
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Kartta tutkimusalueista 
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Tutkimusalueet ja kohdekuvaukset 

 

1. Hämeenkoski 
 

Ylisen Viipurintien linja tulee Päijät-Hämeen alueelle Lammin suunnalta Hakalantietä pitkin. Se on 

käytössä oleva sorainen hiekkatie, joka soveltuu autolla ajettavaksi maisemareitiksi. Ylitettyään valtatie 

12:n linjan, vanha Viipurintie jatkuu Ojastenmäentienä. Pääsy tielle on estetty portilla ja tien luoteispääty 

on muutenkin jäänyt lähes kokonaan pois käytöstä, eikä sitä voi suositella läpi ajettavaksi nähtävyysreitiksi. 

Sen jälkeen Viipurintien linja palaa hetkeksi valtatien 12 suuntaiseksi, kunnes poikkeaa Hämeenkosken 

keskustan läpi kulkevalle Keskustielle (kuva 2). Se on asfaltoitu tie ja hyvä maisemareitti, jonka varrella 

on paljon muitakin nähtävyyksiä, kuten kotiseutumuseo, kenraalimajuri E.R. Laguksen muistomerkki, 

linnavuori, Pyhän Laurin kirkonrauniot ja muita muinaisjäännöksiä. Laguksen muistomerkin kohdalla on 

parkkipaikka ja hyvää tilaa vaikka myös Ylisestä Viipurintiestä kertovalle infotaululle. 

Hämeenkoskella tiedetään olleen pappila majoittamassa Viipurintien kulkijoita jo viimeistään 1500-luvulta 

eteenpäin. Lisäksi siellä on ollut kestikievari, joka on sijainnut Porvolassa, joka on historiallisen ajan 

kylätontti (Salonen 1998: 40; Poutiainen et al. 2014: 53). 

Kartat: 

Peruskartta Lammi 213404 (1965, 1984) 

Peruskartta Poikmetsä 213306 (1964, 1988) 

Peruskartta Koski Hl 213309 (1964, 1988) 

 

Kartta 1. Hämeenkosken alue, Ylisen Viipurintien linja ja tutkimuskohteet. Kuva 2 otettu nuolen 

osoittamasta kohdasta. (Pohjakartta MML) 
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1.1. Ojastenmäentie 

Tielle pääsee kulkemaan sen kaakkoispäästä, missä se risteää valtatien 12 kanssa. Tie on asfaltoitu parin 

sadan metrin matkalta, jonka jälkeen se muuttuu soraiseksi hiekkatieksi. Tielle on tuotu hiekkaa ja se on 

korkeammalla ympäröivästä maastosta. Hiekkatie jatkuu noin tien puolivälissä olevalle talolle saakka, 

jonka jälkeen linja jatkuu heinikoituneena metsätienä. Pohjalla on tiivis karkeasorainen pinnoite, mutta tie 

on lähes ympäröivän maan tasalla. Tie on vielä ajokelpoinen, mutta on jäänyt hyvin vähälle käytölle tai 

lähes kokonaan pois käytöstä (kuva 1). Tien luoteispäässä on selkeitä mäenkumparetta halkovia leikkauksia 

tien molemmin puolin, sekä vanhoja hiekkakuoppia.  

Ojastenmäentien alla voi hyvinkin olla säilyneitä Viipurintien rakenteita, etenkin sen luoteispäädyssä. Tie 

on jäänyt vähäisemmälle käytölle valtatie 12 rakentamisen jälkeen.  

Kartta 2. Ojastenmäentien luoteispääty, heinikoituneen metsätien osuus. Kuva 1 otettu nuolen 

osoittamasta kohdasta. (Pohjakartta MML) 

Kuva 1. Heinikoitunutta Ojastenmäentietä. Kuvattu luoteesta, nuolen osoittamasta kohdasta kartalla 2. 

(DIGMAV2017013:1) Kuva: Piritta Häkälä. 
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1.2. Liisantie 

Ojastenmäentien jälkeen Viipurintie on kulkenut hetken valtatien 12 linjan suuntaisesti Keskustiehen 

saakka, mutta linja ei ole selkeä. Valtatien koillispuolella on käytössä oleva soratie (Liisantie, kartta 3), 

joka voi olla osa vanhaa tielinjaa. Tien molemmin puolin on pienet ojat. Liisantie voi olla myös uudempi, 

jolloin vanha tielinja on todennäköisesti tuhoutunut valtatien ja sitä reunustavan penkereen rakennuksen 

yhteydessä. Selvitykseen tarvittaisiin tarkempia maastotutkimuksia. 

 

Kartta 3. Mahdollinen tielinjaus Liisantiellä. (Pohjakartta MML) 

 

 

Kuva 2. Ylisen Viipurintien reitti on kulkenut Hämeenkoskelle johtavaa Keskustietä pitkin. Kuvattu 

lännestä. (DIGMAV2017013: 2) Kuva: Piritta Häkälä 
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2. Tenhiälä  
 

Hämeenkosken keskustan ohitettuaan Ylisen Viipurintien linja on kulkenut valtatien 12 poikki Yli-

Hankalan tilan kohdalla, jatkuen Vanhatie-nimisenä hiekkatienä Lampolan ja Perttulan tilojen ohi. Tie on 

ylittänyt Kumianojan ja kulkenut läpi Helvetin1 ja jatkunut nykyisen pellon läpi Ali-Hannulan tilan pihalle. 

Tilalta tielinja on jatkunut pitkin Tenheläntien hiekkatietä, kunnes ristennyt jälleen valtatie 12 kanssa. 

Linjaus jatkuu tien toisella puolella Kyläkulmantienä.  

 

Vanhatietä kulkeva linjaus on maisemallisesti hieno reitti, johon voi kulkea Hämeenkoskelta tulevalta 

Keskustieltä suoraan. Vanhantien varrella on maaseutumaista kylämaisemaa, sekä Hankalan ja Huljalan 

historiallisen ajan kylätontit. Matkan varrella on myös Paasikiven muistomerkki ja Helvetin kohdalla 

Viipurin hiippakunnan 450-juhlavuoden muistokivi. Helvetin rotkomaisema on myös näkemisen arvoinen. 

Reitti soveltuu niin autoiluun kuin pyöräilyynkin, ja Huljalan Helvetin jälkeen pääsee takaisin valtatielle 

pientä hiekkatietä pitkin. Vanhatie ja Tenheläntie ovat molemmat hiekkateitä, joiden alla on voinut säilyä 

vanhempia tienrakenteita. 

Kartat: 

Pitäjänkartta Hollola (2133 09 Ia.* -/- -) 

Peruskartta Koski Hl 213309 (1964, 1979) 

 

Kartta 4. Tenhiälän alue, Ylisen Viipurintien linja ja tutkimuskohteet. (Pohjakartta MML) 

 

 

 

 

                                                           
1 Helvetti on paikannimi Huljalassa, kohdassa jossa Kumianoja katkaisee Sulenkoharjun. 
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2.1. Kylmäojan risteys 

Kylmäojan jälkeen Ylisen Viipurintien linja on kulkenut valtatie 12 yli ja jatkunut tien toisella puolella. 

Keskustieltä erkanee asfaltoitu pyörätie, joka alittaa valtatien. Vanha tielinja on kulkenut suurin piirtein 

pyörätien suuntaisesti. Vanha tielinja on todennäköisesti tuhoutunut alikulkusillan ja valtatie 12 

rakentamisen yhteydessä.   

Kartta 5. Valtatien alittava pyörätien linjaus ja Viipurintien reitin kulku. (Pohjakartta MML) 

 

2.2. Ylinen Viipurintie, Tenhiälä 

Vanhantien itäpäädyssä tie päättyy peltoaukeaan, josta aukeaa hieno kylämaisema Tenhiälään (kuva 4), 

joka on historiallisen ajan kylätontti. Pellolla kulkeva tielinja on jäänyt pois käytöstä viimeistään vuoteen 

1979 mennessä, jolloin tie ei näy enää peruskartassa (Koski Hl 213309). Vanhantien ja Mieholantien 

risteyksessä on pistemäinen muinaisjäännösmerkintä Ylisen Viipurintien linjauksesta (Rek.nro 

1000022968). Vuoden 2014 inventoinnin mukaan pellolla kulkeva tienpätkä tulisi merkitä kiinteäksi 

muinaisjäännökseksi risteyksessä olevan pisteen sijaan (Poutiainen et al. 2014). Sekä pistemäinen mj-

merkintä että kadonnut tielinja ovat samaa Ylisen Viipurintien linjaa. Vanha tielinjaus näkyy ilmakuvissa 

ja vinovalovarjoste-aineistossa.  

Kartta 6. Käytöstä pois jääneen tien kohta Tenhiälässä. Kuvat 3 ja 4 otettu nuolen osoittamasta kohdasta. 

(Pohjakartta MML) 
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Kuva 3. Vanhatien itäpääty, kuvattu idästä. (DIGMAV2017013: 3) Kuva: Piritta Häkälä. 

Kuva 4. Ylinen Viipurintie, Tenhiälä. Vanhatien itäpääty, kuvattu lännestä. Vanha Viipurintien linja 

kulkee pellon halki. (DIGMAV2017013: 4) Kuva: Piritta Häkälä. 
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3. Sairakkala 
 

Viipurintien linja kiemurtelee itään, Sairakkalaan, pitkin Kyläkulmantietä, mikä on pienehkö hiekkatie. 

Linja kulkee paikoin aivan maan tasossa, paikoin tietä on korotettu. Kastarintien risteyksestä eteenpäin linja 

jatkuu Kivikoskentienä, joka on hieman leveämpi ja valaistu hiekkatie. Pari sataa metriä ennen Sairakkalan 

risteystä alkaa asfalttipinnoite ja tien nimi vaihtuu Kaivomäentieksi. Vähän matkaa valtatie 12 seuraa 

Ylisen Viipurintien linjaa, kunnes tekee mutkan Mäkelän peltojen kohdalla, jossa tielinja on nykyisin 

kadonnut. Pellolta tie on kulkenut valtatien poikki Vihatuntielle, joka on hiekkatie. Vihatun jälkeen 

Viipurintie ylittää jälleen valtatien ja jatkuu nykyisen moottoriradan kohdalla aluksi pienempänä metsätienä 

ja sen jälkeen leveänä hiekkatienä. 

Sekä Kyläkulmantie että Vihatuntie ovat soveltuvia reittejä autolla tai pyöräillen kuljettaviksi. Etenkin 

Kyläkulmantien ja Kivikoskentien varrella on kaunista maalaismaisemaa. Sairakkalan risteyksessä Ylisen 

Viipurintien linja kulkee Sairakkalan historiallisen kylätontin läpi. Myös Vihatussa on historiallisen ajan 

kylätontti. 

Kartat: 

Pitäjänkartta Hollola (2133 12 Ia.* -/- -) 

Peruskartta Sairakkala 213312 (1949, 1964, 1979, 1988) 

 

Kartta 7. Sairakkalan alue, Ylisen Viipurintien linja ja tutkimuskohteet. (Pohjakartta MML) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=137170.KA
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?ay=1080461.KA
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3.1. Ylinen Viipurintie, Mäkelä 

Sairakkalan ja Vihatun välillä Ylisen Viipurintien linja on poikennut valtatien 12 linjauksesta. Mäkelän 

kohdalla tie on kaartunut kaakkoon kulkien pellon poikki. Linja on jatkunut valtatien toisella puolella pellon 

viertä Vihatuntielle. Pellolla kulkenut tielinja on jäänyt vähemmälle käytölle viimeistään valtatien 

rakentamisen jälkeen 1960-luvulla, kunnes on pikkuhiljaa jäänyt kokonaan pois käytöstä. Tielinja 

hahmottuu ilmakuvissa (kuva 5) ja MML:n vinovalovarjoste-aineistossa. Valtatien pohjoispuolella tielinja 

on käytössä pellolle johtavana heinikoituneena tienä. Talon eteläpuolella olevaa pientä rinnettä on 

pengerretty.  

Pellolla kulkeva linjaus tulee merkitä muinaisjäännösrekisteriin kiinteäksi muinaisjäännökseksi. 

Kyntökerroksen alla voi olla säilyneitä vanhemman tien rakenteita. 

 

Kartta 8. Pois käytöstä jäänyt tielinja kulkee pellon poikki. (Pohjakartta MML) 

 

Kuva 5. Ilmakuva Mäkelän pellon tielinjasta. (Googlen satelliittikuva) 
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3.2. Moottorirata 

Vihatuntien kaakkoispäässä käytössä oleva tielinjaus kaartaa valtatielle aikaisemmin, kuin mistä Ylisen 

Viipurintien linja on mennyt. Vanha linja on kulkenut suoraa linjaa valtatien yli jatkuen tien toisella 

puolella. Vanha linja on osittain vähäisessä käytössä oleva hiekkatie, kaakkoispää on jäänyt kokonaan pois 

käytöstä. Pois käytöstä jäänyt osuus on heinikoitunut hiekkatie ja kulkuesteenä valtatielle on portti, 

ilmeisesti osa vanhaa hirviaitaa (kuva 6).  

Valtatien toisella puolella Viipurintie jatkuu käytöstä poistuneena metsätienä, kunnes yhtyy moottoriradalle 

johtavaan leveään hiekkatiehen. Tielinja on jäänyt vähemmälle käytölle 1960-luvulla valtatien 12 

rakentamisen jälkeen. Tien kaakkoispäässä kulku on estetty puomilla. 

Kartta 9. Vihatuntien kaakkoispääty ja moottoriradan kohta. Kuva 6 otettu nuolen osoittamasta kohdasta. 

(Pohjakartta MML) 

Kuva 6.  Vihatuntien kaakkoispääty ja portit, kuvattu idästä. (DIGMAV2017013:6) Kuva: Piritta Häkälä. 
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4. Untila 
 

Moottoriradalle johtavalta hiekkatieltä Ylinen Viipurintien on palannut hetkeksi valtatien 12 linjalle. 

Risteyksen kohdalla oleva huoltoasema on tuhonnut osan vanhasta linjasta. Ennen Kukonkoivun liittymää 

vanha tielinja on tehnyt loivia kaarteita nykyisen valtatien eteläpuolella. Tällä kohtaa vanha linja on jäänyt 

pieneksi metsätieksi ja käytöstä pois jääneeksi tielinjaksi. Kukonkoivun liittymässä tielinjaukset ovat 

muuttuneet paljon ja vanha linja on jäänyt pois käytöstä, mutta hahmottuu maastossa selvänä aukkona 

kasvustossa. Liittymän itäpuolella vanha linja on kulkenut vähän matkaa Vanhan Tampereentien nimellä. 

Koulun jälkeen vanha tielinja on tehnyt pienen mutkan pohjoiseen, jonka jälkeen se on kulkenut Vanhan 

Tampereentien yli ja kaartanut etelään ennen Autjokea ja nykyisen pellon halki suoraan Pelto-Sipilän 

pihaan. Molemmat linjaukset ovat jääneet pois käytöstä. Sieltä Viipurintie on jatkunut Untilanmutkaa ja 

Aikkalantietä pitkin Peltomäentielle, ja palannut takaisin Vanhan Tampereentien linjalle (Soramäentie) ja 

liittynyt vähän matkan päässä valtatie 12 linjaukseen. 

Untilanmutka ja Aikkalantie eivät sovellu maisemareitiksi, koska Aikkalantien päässä on läpiajokielto 

Vanhalle Tampereentielle. Untilan kylän alue on historiallisesti mielenkiintoinen kokonaisuus ja sieltä 

tunnetaan paljon muinaisjäännöksiä, muun muassa rautakautisia kalmistoja ja Hälvälän ja Untilan 

historiallisen ajan kylätontit. Untilassa Kirkk’ailanmäellä uskotaan sijainneen Hollolan ensimmäinen 

kirkko (Salonen 1998:29). 

 

Kartat: 

Pitäjäkartta Hollola (2133 12 Ia.* -/- -) 

Peruskartta Sairakkala 213312 (1949, 1964, 1979, 1988) 

 

Kartta 10. Untilan alue, Ylisen Viipurintien reitti ja tutkimuskohteet. (Pohjakartta MML) 
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4.1. Ylinen Viipunrintie, Montero 

Ennen liittymää valtatien eteläpuolelle on jäänyt kaksi ”mutkaa” vanhasta tielinjasta. Linja erottuu 

pitäjänkartassa (Hollola 2133 12 Ia.* -/- -) ja on käytössä vielä vuoden 1949 peruskartalla, mutta 

viimeistään vuoteen 1964 mennessä se on jäänyt vähäiseksi metsäpoluksi.  

Ensimmäinen ”mutka” on nykyisin vähäisessä käytössä oleva heinikoitunut metsätie. Metsätien alussa, tien 

oikealle puolelle on jäänyt noin 150 metrin matkalta vanhaa linjaa ja maastossa on havaittavissa kaksi 

terassimaista pengerrystä, jotka liittyvät mahdollisesti vanhan tien rakenteeseen (kuvat 7 ja 8). Vieressä 

kulkee myös oja ja sähkölinja, jonka perustaminen on voinut muokata maastoa. Runsas aluskasvillisuus 

hankaloitti maastohavainnointia. Linja on kuitenkin jäänyt pois käytöstä ja tulee mahdollisten selventävien 

maastotarkastusten jälkeen suojella kiinteänä muinaisjäännöksenä. Tie päättyy ensimmäisen kaarteen 

jälkeen kääntöpaikkaan.  

Toinen ”mutka” on hävinnyt nykykartalta, mutta on havaittavissa maastossa vielä pienenä polun pohjana 

ja linjauksena puustossa (kuva 9). Polun varrella, lähellä pellon reunaa on kellarikuoppa. Tämä 

jälkimmäinen ”mutka” tulee myös merkitä kiinteäksi muinaisjäännökseksi. 

Kartta 11. Valtatien 12 eteläpuolelle jääneet vanhan tielinjan ”mutkat”. (Pohjakartta MML) 

Kuva 7. Tielinjat ovat havaittavissa myös MML:n vinovalovarjoste-aineistossa.  

Kuva 8 

Kuva 9 
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Kuva 8 (ylhäällä). Oikeassa 

alakulmassa on näkyvissä mahdollista 

vanhaa tienpohjaa. Kuusiaidan 

kohdalla on toinen samansuuntainen 

pengerrys noin metrin alempana. 

Kuvattu lännestä. 

(DIGMAV2017013:7). Kuva Piritta 

Häkälä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Hollola Ylinen Viipurintie, 

Montero. Metsittynyt ja käytöstä pois 

jäänyt tielinja, kuvattu idästä. 

(DIGMAV2017013:8) Kuva: Piritta 

Häkälä. 
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4.2. Ylinen Viipurintie, Kukonkoivu 

Kukonkoivun liittymässä vanha tielinja on jäänyt kokonaan pois käytöstä jo vuoteen 1964 mennessä, ja 

hahmottuu vanhalla peruskartalla tien pohjoispuolella pienenä polkuna. Vanha maantielinja on muuttunut 

paljon valtatie 12 liittymän rakentamisen jälkeen. Maastossa vanhan Tampereentien linja erottuu vielä 

selkeästi aukkona puustossa, mutta on tiheän aluskasvillisuuden valtaama. Vanhempi tielinjaus on 

erotettavissa vinovalovarjoste-aineistossa (kuva 10) ja maastossa (kuva 11), jossa se näkyy matalien ojien 

välisenä kohoumana. Lännessä Viipurintien linja päättyy suureen kuoppaan, joka näkyy hyvin myös 

vinovalovarjosteessa (kuva 11) ja idässä Kotajärventien itäpuolella tielinja on maastossa säilynyt aina 

kevyenliikenteenväylän penkereeseen asti. Molemmat säilyneet osat Ylisestä Viipurintiestä ovat kiinteitä 

muinaisjäännöksiä. 

 

 

Kartta 12. Kukonkoivun liittymän kohdalla pois käytöstä jäänyt tielinja. (Pohjakartta MML) 

 

Kuva 10. Mahdollisesti säilynyttä tienpohjaa Kukonkoivun liittymässä. Vanha hiekkakuoppa linjan 

kohdalla. MML. 
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Kuva 11. Hollola Ylinen Viipurintie, Kukonkoivu. Ylinen Viipurintie Kotajärventien länsipuolella 

erottuu kohoumana matalien ojien keskellä. Kuvattu pohjoisesta. (DIGMAV2017013: 9). 

Kuva: Eetu Sorvali. 

 

4.3. Ylinen Viipurintie, Kylä-Sipilä ja Pelto-Sipilä 

Noin 600 metrin päässä Kukonkoivun liittymästä Vanhaa Tampereentietä itään Viipurintie on tehnyt 

mutkan pohjoiseen. Tien osa on jäänyt pois käytöstä jo vuoden 1964 peruskartalla. Nykyisin se on puuston 

rajaama linja pellon keskellä. Tielinjalle on sen käytöstä poistumisen jälkeen kerätty pellosta nousseita 

kiviä. Peltotöiden vaikutuksesta linja on todennäköisesti myös jonkin verran kaventunut alkuperäisestä. 

Viipurintien linja on palannut hetkeksi Vanhalle Tampereentielle, mutta poikennut ennen Autjokea 

kaakkoon ja kulkenut pellon poikki Pelto-Sipilän navetan kulmalle. Tien alkupätkä johtaa nykyisin vanhalle 

ladolle ja viemärikaivolle. Joen toisella puolella tielinja jatkuu voimakkaan aluskasvillisuuden peittämänä 

pellon halki, mutta tien pohja hahmottuu maastossa vielä paikoin (kuvat 12–15). Pelto-Sipilän isännän 

mukaan pihaan johtava tie ja joen yli vienyt silta ovat olleet käytössä vielä 1990-luvun alussa (suullinen 

tiedonanto). Sillan paikkaa ei ole nykyisin enää havaittavissa ja joen ympäristöä on mahdollisesti ruopattu. 

Kumpikaan linja ei ole enää nykyisin kuljettavissa edes kävellen.  

Molemmat linjaukset tulee suojella kiinteinä muinaisjäännöksinä. 
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Kartta 13. Pelto-Sipilän pihaan johtava vanha, pois käytöstä jäänyt tielinja. Kuvat 14 ja 15 otettu nuolen 

osoittamasta kohdasta.  (Pohjakartta MML) 

Kuva 12. Vinovalovarjosteaineisto taustakartan päällä. Vanha tielinja hahmottuu selkeänä kohoumana. 

MML 



21 
 

 
Kuva 13 Hollola Ylinen Viipurintie, Kylä-Sipilä. Ylinen Viipurintie erottuu Vanhan Tampereentien 

pohjoispuolella puiden muodostamana ketjuna peltolohkojen välissä. Kuvattu lännestä. 

(DIGMAV2017013:10) Kuva: Eetu Sorvali. 

Kuva 14. Hollola Ylinen Viipurintie, Pelto-Sipilä. Untilan kohdalla pois käytöstä jäänyt tielinja. Pelto-

Sipilän vanha navettarakennus erottuu taustalla. Kuvattu lännestä. (DIGMAV2017013: 11)  

Kuva: Piritta Häkälä. 
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Kuva 15. Hollola Ylinen Viipurintie, Pelto-Sipilä. Pelto-Sipilän pellolla oleva metsiköitynyt tielinja, 

kuvattu idästä. (DIGMAV2017013_12) Kuva: Piritta Häkälä. 

 

5. Salpakangas 
 

Hollolan kohdalla valtatie 12 kulkee pitkälti samaa reittiä Ylisen Viipurintien kanssa. Vanha linja on 

kulkenut eri reittiä neljässä kohdassa. Soramäentien ja valtatie 12 liittymässä vanha tielinja on kulkenut 

hieman nykyistä pohjoisempana. Ennen Ala-Okeroistentien risteystä vanha linja on tehnyt kaarteen 

Koulutietä ja pyörätietä pitkin takaisin valtatielle. Petsamon kohdalla vanha reitti on tehnyt lenkin nykyistä 

Tähtitorninkatua pitkin ja Metsäkankaan kohdalla asfaltoitua pyörätietä pitkin. En käy kohteita tarkemmin 

läpi, koska kaikki ovat käytössä olevaa tielinjaa, paitsi risteysalue (5.1), joka on todennäköisesti tuhoutunut 

valtatien rakentamisen yhteydessä. 

Kartat: 

Pitäjänkartta, Hollola (3111 03 Ia.* -/- -) 

Peruskartta Lahti 311103 (1963) 
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Kartta 14. Hollolan alue, Ylisen Viipurintien reitti ja muuttuneet linjaukset. (Pohjakartta MML) 

 

 

6. Lahti 
 

Ylinen Viipurintie on kulkenut Lahden kylän poikki, mutta vanha linjaus on jäänyt kokonaan tai osittain 

kaupunkirakentamisen alle. Viipurintie on tullut keskustaan päin valtatie 12 pitkin Mytäjärven 

pohjoispuolelta ja kaartanut keskustaan Hollolan kadun suuntaisesti. Tietä on suoristettu jälkeenpäin ja 

vanha linja on jäänyt kerrostalojen alle. Keskustan itäpuolella Viipurintie on noudatellut Karjalankadun 

linjaa. Tie on haarautunut nykyisen Möysän- ja Hiljankadun risteyksessä. Eteläisempi linja on kulkenut 

Viipurintietä Sotkankadulle ja sieltä Nastolantielle. Pohjoisempi reitti kiemurtelee Möysänkadulta 

Ahtialantielle ja sieltä Karoliinankujalle ja kohti Möysää. 

Viipurintien eteläinen linja on kulkenut Viipurintietä Pekanmäen läpi. Valtatie 12 rakentaminen on 

luultavasti tuhonnut suurelta osin vanhan linjan koko risteyksen alueelta, enkä käy kohdetta 6.2. sen 

tarkemmin läpi. Vanha linja on kulkenut suurinpiirtein nykyisen pyörätien linjaa valtatien ali Sotkantielle 

ja sieltä Nastolantielle.  

 

Kartat: 

Geometrisk Charta öfver Lachtis och Järfvenpä byars Åkrar och Ängar i Hollola Sokn, Öfre Hollola 

Harad och Tawastehus Län Afmätte Åhren 1750 och 1752 af Nils Westermark. 

Pitäjänkartta Hollola (3111 03 Ia.* -/- -) 

Topografinen kartta Lahti 311103 (1931) 

Peruskartta Lahti 311103 (1963) 
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Kartta 15. Lahden keskustan alue, Ylisen Viipurintien reitti ja muuttunut linja. (Pohjakartta MML)  

 

6.1. Keskusta 

Lahden keskustassa Ylinen Viipurintie löytyi vuoden 2013 Torikaivauksilla torin kaakkoisnurkasta. 

Kaivausten perusteella Ylinen Viipurintie on ollut tällä kohdalla noin 6 metriä leveä kulkuväylä. Tien 

molemmilla puolilla on ollut ainakin tien viimeisessä vaiheessa puulla vuoratut ojat. Kylän rakennukset 

ovat olleet lähes kiinni tien ojissa. Tietä on myös päällystetty hiekalla, soralla ja kivillä käyttöaikanaan 

useita kertoja. Paksuimmillaan tiekerroksia on ollut noin 0,9 metrin verran. Muualla keskustan alueella 

Viipurintie on todenäköisesti tuhoutunut rakentamisen vuoksi. (Sorvali 2016: 9). 

 

6.2. Joutjärvi 

Lahden keskustasta itään, Lähellä Joutjärveä Ylisen Viipurintien linjaus on edelleen nähtävissä. Nykyiset 

Möysänkatu ja Möysänpolku sekä Hiljankatu ja Hiljankuja kulkevat senaatinkarttaan (Hollola XIV 33) 

piirretyn tielinjan mukaisesti. Linja on näin ollen tällä kohtaa edelleen käytössä, eikä sitä voida pitää 

muinaisjäännöksenä. 

 

7. Järvenpää/ Karisto 
 

Pekanmäeltä Vanha Viipurintien linja on kulkenut paljon muokatun risteysalueen läpi ja nykyisinkin 

käytössä olevia asfaltoituja Nastolantietä ja Villähteentietä pitkin itään. Tielinja sopii vaihtoehtoreitiksi 

valtatien sijaan ja on hyvä tieosuus myös esimerkiksi infokyltillä merkittäväksi.   

 

 

6.1

 

6.2
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Kartat: 

 

Karta öfver Lahtis och Järvenpää Samfällighets Ågor i Hollola Socken Öfre Hollola Härad och Tavastehus 

Län Afmätt åren 1788 och 1791 samt storskiftad år 1798 af J.G.Lemberg. Renoverad till Concept enligt 

Herr Landshöfdingena i Länet meddelande utslag af den 20.april 1820. År 1830 af Carl Gustaf Godenhjelm.  

Pitäjänkartta Hollola (3111 06+05 Ia.* -/- -)  

Peruskartta Ahtiala 311106 (1964) 

 

Kartta 20. Ylisen Viipurintien reitti Järvenpään ja Nastolan välillä. (Pohjakartta MML) 

 

 

8. Nastola 
 

Ylinen Viipurintie on kulkenut nykyistä Villähteentietä melkein Nastolaan saakka. Vanhakartanon 

liittymän kohdalla Villähteentie risteää valtatie 12 kanssa. Tästä pari sataa metriä itään Ylinen Viipurintie 

on kulkenut Villähteen historiallisen ajan kylätontin ohi. Vanha tielinja on jäänyt uuden liittymän alle ja on 

luultavasti suurilta osin tuhoutunut. Varjolanrinteen jälkeen vanha linja on kulkenut nykyistä Kouvolantietä 

pitkin Uuteenkylään päin.  

Kartat: 

 

Pitäjänkartta Nastola (3111 06 Ia.* -/- -)  

Peruskartta Ahtiala 311106 (1964) 

Peruskartta Nastola 311109 (1964) 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=137170.KA
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=137170.KA
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=137170.KA
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=137170.KA
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?ay=1081756.KA
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Kartta 21. Nastolan alue, Ylisen Viipurintien reitti ja muuttunut linjaus. (Pohjakartta MML) 

 

9. Uusikylä 
 

Ylinen Viipurintie on tullut Uuteenkylään nykyistä Kouvolantietä pitkin. Pitäjänkarttaan ja vanhaan 

peruskarttaan merkitty tielinja on kääntynyt itään ennen rautatietä ja kulkenut sen suuntaisesti, nykyistä 

Varastotietä vanhalle asemarakennukselle, jonka jälkeen tie on ylittänyt rautatien ja jatkanut itään 

Uudenkyläntien suuntaisesti. On vaikea sanoa. kuinka paljon rautatien rakennus on muuttanut Ylisen 

Viipurintien linjaa. 

 

Uudessakylässä on historialliselta ajalta tunnettu kylätontti nykyisen Mustakallion alueella, jonka ohi 

Ylinen Viipurintie on kulkenut. Uudenkyläntien varsi on nykyisin melko autioineen näköinen, mutta 

ankeudessaan näkemisen arvoinen. Uudenkyläntien varrella, vanhan aseman vieressä on sisällissodassa 

sotineiden saksalaisten muistomerkki. Uudenkyläntien ja rautatien välissä on säilynyt myös pitkä osuus 

kipinäaitaa. Tien varrella voisi olla hyvä paikka myös Ylisestä Viipurintiestä kertovalle infotaululle. 

 

Kartat: 

Pitäjänkartta Nastola (3111 08 Ia.* -/- -) 
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Peruskartta Nastola 311108 (1964) 

Kartta 22. Uudenkylän alue, Viipurintien reitti ja tutkimuskohde. (Pohjakartta MML) 

Kartta 23. Pitäjänkartta ja uusi kartta asemoituna päällekkäin. (Pohjakartta MML) 

 

9.1. Uudenkylän risteys (Ylinen Viipurintie, Uusikylä) 

On mahdollista, että pieni osuus vanhaa tienpohjaa on säilynyt Kouvolantien ja Varastotien välissä, 

junaradan pohjoispuolella. Tienpohja on havaittavissa vinovalovarjosteaineistossa (kuva 16), sekä 

ilmakuvassa. Alueella kasvaa mäntymetsää. Maastossa on pieni polku, joka voi olla vanha tielinja, mutta 

yhtä hyvin myös myöhemmin paikalle muodostunut polku. Metsikön itäreunassa on epämääräistä ojalinjaa 

mahdollisen tienpohjan vieressä. Kohteen määrittäminen vaatisi tarkentavia maastotutkimuksia.  
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Kartta 24. Kouvolantien ja Varastotien väliin jäänyt Viipurintien linja. (Pohjakartta MML) 

 

 
Kuva 16. Vinovalovarjoste-aineistossa erottuu mahdollisesti vanha tielinja, kohde ympyröity. (MML) 

 

10. Arola/ Haarankylä 
 

Uudenkyläntien jälkeen Ylinen Viipurintie on kulkenut noin puoli kilometriä Arolantietä pitkin. Tämän 

jälkeen linja on kulkenut rautatien pohjoispuolelle Ylämaantielle. Arolantieltä poikkeaa käytössä oleva 

tielinja junaradalle saakka, mutta radan yli ei ole kulkua. Ylämaantie on käytössä oleva hiekkatie. Tien 

varrella on radanrakentajien hautausmaa. Kivisenportin kohdalla reitti on palannut takaisin Arolantielle ja 

kulkenut valtatietien linjaa Kymeenlaakson alueelle.  

 

Kartat: 

 

Senaatinkartta Nastola (XIV 35) 

Peruskartta Mankala 311111 (1964) 
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Kartta 25. Uudenkylän itäpuolinen alue, Ylisen Viipurintien reitti ja tutkimuskohteet. (Pohjakartta MML) 

 

10.1. Ylämaantie 

Arolantieltä Viipurintie on koukannut junaradan pohjoispuolelle. Junaradan molemmin puolin oleva 

tienosa on käytössä olevaa hiekkatietä, mutta radan yli ei pääse kulkemaan. Radan pohjoispuolella on 

historiallisen ajan muinaisjäännös, ratavartijan tontti.  

 

Kartta 26. Karttaote linjauksen muutoksesta Ylämaantien länsipäässä. (Pohjakartta MML)  

 

10.2. Kivinenportti 

 

Kivisenportin kohdalla Viipurintien linja palaa rautatien eteläpuolelle. Eteläpuolinen tieosuus on vain VR:n 

huoltokäytössä oleva sorainen tienpätkä. Muinaisjäännöspiste merkitsee kipinäaitaa, joka jatkuu radan 

kumpaankin suuntaan useiden kilometrien matkalta.  
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Kartta 27. Linjan muutos Kivisenportin kohdalla. (Pohjakartta MML) 

 

11. Myllypohja 
 

Lahdesta erkaneva Ylisen Viipurintien pohjoinen reitti on kulkenut Heinolan Vanhatietä pitkin ja ylittänyt 

Ahtialantien junaradan kohdilla. Linja on jatkunut rautatien jälkeen nykyistä pyörätietä pitkin 

Pitkämäenkadun, Tuulikadun ja Siltamäenkadun kautta takaisin Ahtialantielle ja sen yli. Reitti on kulkenut 

Rantaraittia seuraillen Ohitustien yli ja Virtalankatua ja Kaukkarintietä reitti on kulkenut Vanhalle 

Ahtialantielle ja sitä mukaillen takaisin Ahtialantielle. Tieosuus on Ahtialaan saakka pääosin käytössä 

olevaa tielinjaa, pieniä mutkia lukuunottamatta.  

 

Kartat: 

Pitäjänkartta Nastola (3111 06 Ia.* -/- -) 

Topografinen kartta Lahti 311103 (1931) 

Peruskartta Ahtiala 311106 (1964) 

 

Kartta 28. Möysä-Ahtiala, Ylisen Viipurintien reitti ja tutkimuskohteet. (Pohjakartta MML) 
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11.1. ja 11.2. Möysä 

Heinolan Vanhatien itäpäässä vanha tielinja on jäänyt heinikoituneeksi kävelytieksi ja latupohjaksi, joka 

kulkee metsikön läpi Ahtialan tielle (kuva 17). Polun pohjana on sorainen hiekkatie. Joen ylittää vanha 

betoninen silta, joka on osittain romahtanut toiselta puolelta. Joen itäpuolella tien etelänpuoleista reunaa on 

pengerretty ja reunassa on oja. Vanha tielinja on tehnyt mutkan mäennyppylän pohjoispuolitse, mutta tätä 

linjaa ei ole maastossa enää selkeästi havaittvaissa, myöhempien tiemuutosten takia. 

Ahtialantien pohjoispuolella Viipurintien linja jatkuu asfaltoitua pyörätietä pitkin Pitkämäenkadulle. 

Tuulitien risteyskohdassa vanha tielinja on kulkenut suoraan ja on nykyisin käytöstä pois jäänyt 

heinikoitunut soratie. Maasto on tällä kohtaa melko muokatun oloista ja tien läpi kulkee maakaasulinja. 

Kartta 29. Pumppuamon kohta ja tielinjan muutokset. Kuva 17 otettu nuolen osoittamasta kohdasta. 

(Pohjakartta MML) 

Kartta 30. Ote vuoden 1931 topografisesta kartasta ja 11.1 kohdalla näkyvä ”koukkaus” ympyröitynä.  
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Kuva 17. Vanha tielinja, kuvattu lounaasta. (DIGMAV2017013: 13) Kuva: Piritta Häkälä. 

 

11.3. Rantaraitin mutka 

Ahtialantien ylitettyään vanha linja on kulkenut suurinpiirtein nykyistä Rantaraittia pitkin, ohitustien yli. 

Linja jatkuu Virtalankadun ja Kaukkarintien kautta Vanhalle Ahtialantielle. Vanha reitti kulkee 

suurinpiirtein yhä käytössä olevia teitä pitkin. 

 
Kartta 31. Vanhan tien reitti tekee mutkan nykyisen ohitustien yli. (Pohjakartta MML) 
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11.4. Päiväkoti 

Päiväkodin kohdalla vanha tielinja on kulkenut päiväkodin leikkikentän läpi. Tien reunassa on havaittavissa 

vanha silta/ tierumpu, joka on rakennettu suurista kivistä ja betonista ja voi olla peruja vanhemmasta 

maantiestä. Selviä viitteitä tien kulusta ei ole, ja alueen rakentaminen on luultavasti tuhonnut vanhan 

tielinjan ainakin osittain. 

 
Kartta 32. Päiväkodin leikkikentän läpi kulkeva tielinja. (Pohjakartta MML) 

 

11.5. Ahtialan liittymä 

Vanhalta Ahtialantieltä vanha tielinja on kulkenut Kirsikkakadun mukaisesti Koiskalantien yli ja 

pihapiirien poikki Ahtialantielle. Kirsikkakadun päähän on tuotu reilusti maata, mutta vanha tienpohja 

jatkuu alempana rinteessä pusikoituneena metsäpolkuna Koiskalantielle. Tien pohjana on hiekkainen sora. 

Polun varrella sen itäpuolella on vanhahko kivetty ojarumpu (kuva 18). Polun länsipuolella Koiskalantien 

lähellä on havaittavissa vanhaa tien pengerrystä, joka voi olla vanhaakin. 

Koiskalantien toisella puolella on nykyisin metsää ja peltoa eikä vanha tielinja ole selkeästi maastossa 

havaittavissa. Hahmottamista hankaloitti runsas aluskasvillisuus. Kohde olisi hyvä tarkistaa keväällä.  

Kartta 33. Koiskalantien liittymässä tapahtuneet muutokset tielinjauksessa. (Pohjakartta MML) 

Kuva 18 

Kuva 19 
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Kuva 18. Kivetty rumpu, kuvattu koillisesta. (DIGMAV2017013: 14) Kuva: Piritta Häkälä. 

 

Kuva 19.  Vanha tielinja, nykyisin metsäpolku. Kuvattu pohjoisesta. (DIGMAV2017013: 15) Kuva: 

Piritta Häkälä. 
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12. Ahtiala 
 

Viipurintien linja on kulkenut Ahtialantietä nykyisen S-marketin kohdille. Tie on poikennut vasemmalle 

ennen kauppaa ja kulkenut Heikkerönkatua Arvonkadulle ja palannut nykyisin käytöstä pois jäänyttä linjaa 

takaisin Ahtialantielle. Viipurintie on kulkenut Ahtialantien mukaisesti Nuoraojalle saakka, jossa vanha 

linja on kiertänyt mäennyppylän nykyisen tien eteläpuolelta. Tien nimi vaihtuu Seestantieksi Kotimäen 

kohdalla.  

 

 

Kartat: 

Peruskartta Ahtiala 311106 (1964) 

Peruskartta Pyhäntaka 311204 (1965, 1980, 1990) 

 

Kartta 34. Ahtialan alue, Ylisen Viipurintien reitti ja tutkimuskohteet. (Pohjakartta MML) 
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12.1. Ahtiala 

 

Viipurintie on kulkenut Ahtialantieltä nykyisen S-Marketin pihan poikki Heikkerönkadulle ja kääntynyt 

itään Arvonkadulle, josta kulkenut suoraan takaisin Ahtialantielle. Ennen S-markettia pieni pätkä vanhan 

tien pohjaa on havaittavissa nykyisten teiden välissä. Heinikoitunut, mutta pohjalla karkea sora (kuva 20). 

Kaupan kohtaa ja risteyksiä muokattu, joten paljoa ei ole säilynyt. Tien kohdalla kasvaa Tummaa 

Tulikukkaa. 

Arvontien itäpäässä on pieni pätkä pois käytöstä jäänyttä tielinjaa (kuva 21). Tien kohta on täysin 

pusikoitunut, mutta pohjalla on havaittavissa kova sorainen tienpohja. Alue on rajattu mahdolliseksi 

muinaisjäännökseksi, koska paikalla on sijainnut Ahtialan historiallisen ajan kylätontti. Käytöstä pois 

jäänyt tienosuus on tällä alueella. Ehkä kylätontin kuvauksessa voisi mainita, että alueella on ollut myös 

Ylisen Viipurintien reitti? 

 

 

Kartta 35. Ahtialan keskustan alue ja vanhan tielinjan reitti. (Pohjakartta MML) 

 

Kuva 21 

Kuva 20 
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Kuva 20. Kuvattu etelästä. Takana Viljarinteentie, edessä näkyy Ahtialan S-market. (DIGMAV2017013: 

16) Kuva: Piritta Häkälä. 

 

 

Kuva 21.  Arvontien itäpäässä pois käytöstä jäänyt tienosuus Ahtialantien vierellä. Kuvattu lännestä. 

(DIGMAV2017013: 17) Kuva:Piritta Häkälä.  
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12.2. Nuoraoja  

Nuoraojan kohdalla vanha tielinja on kiertänyt mäennyppylän nykyisen tien eteläpuolelta. Vanha linja on 

hahmotettavissa maastossa, ja se lähtee nykyiseltä pihaan johtavalta tieltä. Linja on metsittynyt, mutta pohja 

on hiekkainen metsätie. Pohjoispuolella pengerrystä rinteessä. Tien molemmin puolin on muutamia 

hiekkakuoppia. Tie on jäänyt pois käytöstä 1980- ja 1990-lukujen välillä. Nykyisin tielinja on käytöstä 

poistunut, täysin metsittynyt linja ja tulee suojella kiintänä muinaisjäännöksenä.  

Kartta 36. Nuoraojan kohdalla käytöstä poistunut tielinajus. Kuva 22 otettu nuolen osoittamasta kohdasta. 

(Pohjakartta MML) 

 

Kuva 22. Vanhan tielinjan itäpää, kuvattu koillisesta. (DIGMAV2017013: 18) Kuva: Piritta Häkälä. 
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13. Seesta 
 

Ylinen Viipurintie on kulkenut pohjoiseen Seestantietä pitkin. Kumiantien liittymän kohdalla vanha tielinja 

on tehnyt mutkan oikealle. Vanha tie on kulkenut Vanhan Myllytien ohi, kohti nykyista valtatien linjaa. 

Liittymän rakennustyöt ovat tuhonneet vanhan tielinjan suurelta osin. Vanha linja jatkuu liittymän 

pohjoispuolella käytöstä pois jäänyttä, mutta vielä kuljettavissa olevaa asfalttitietä pitkin takaisin 

Mäkeläntielle.  

 

Kartat: 

Pitäjänkartta Nastola (3112 04 Ia.* -/- -) 

Peruskartta Pyhäntaka 311204 (1964, 1980, 1990) 

Kartta 37. Seestan alue, Ylisen Viipurintien reitti ja muuttunut reitti. (Pohjakartta MML) 
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13.1. Sudenkuopanmäki 

Vanha tielinja on kääntynyt oikealla rautatien kohdilta. Tie on kulkenut nykyisin metsittyneen, vanhan 

peltoalueen läpi valtatielle ja koukannut sieltä takaisin vanhalle valtatielle (Mäkeläntie). Rautatien ja 

Vanhan Myllytien väliin jäävää tielinjaa oli lähes mahdotonta havaita rehevän aluskasvillisuuden takia. 

Paikoin maapeäkairauksissa oli huomattavissa maan päällä karkeampi, sorainen hiekka, mutta maaperä on 

selvästi muokattu. Vanhan Myllytien pohjoispuolella ajo vanhalle tielle on estetty suurin kivin, mutta 

asfaltoitu ja runsaasti heinikoitunut vanha tie jatkuu noin sadan metrin matkalta. Se päättyy epämääräisesti 

ennen isoa tietä, hiekkaa kasattu ja vallitusta. Tielinja on jäänyt pois käytöstä 1980- ja 1990-lukujen 

taitteessa. 

Pohjoispuolella isoa liittymää vanha tielinja palaa Mäkeläntielle. Vanha linja on jäänyt pois käytöstä ja 

kulkuesteenä Mäkeläntien päässä on suuret kivet. Tietä pääsee kulkemaan kävellen ja se on heinikoitunut 

asfalttitie. Päättyy ennen isoa tietä, katkaistu tielinja. 

 

Kartta 38. Seestan alueen muuttunut tielinja. Kuvat 23 ja 24 otettu nuolen osoittamasta kohdasta. . 

(Pohjakartta MML) 
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Kuva 23. Vanha risteyskohta, kuvattu kaakosta. (DIGMAV2017013: 19) Kuva: Piritta Häkälä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24.  Käytöstä pois jäänyttä asfaltoitua 

tielinjaa. Kuvattu luoteesta. 

DIGMAV2017013: 20) Kuva: Piritta 

Häkälä.  
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14. Härkälä 
 

Ylisen Viipurintien linja on kulkenut Mäkeläntietä pitkin Vierumäenraitille saakka. Heinolan Vierumäen 

Härkälän kylän kohdalla vanhoihin peruskarttoihin ja pitäjänkarttoihin piirretyt tiet eivät asemoituneet 

selkeästi päällekkäin ja tielle on kaksi mahdollista linjaa. Violetti on vuoden 1965 peruskartalla näkyvä 

tielinjaus ja pinkki pitäjänkartassa oleva tielinjaus. Viipurintie on kulkenut Härkälän historiallisen 

kylätontin läpi ja siitä Vierumäelle.  

 

Kartat: 

 

Pitäjänkartta Heinola (3112 07+04 Ia.* -/- -) 

Painettu kartta Vierumäki 311207 (1965) 

  

Kartta 39. Härkälän kylän alue, Viipurintien reitti ja tutkimuskohteet. (Pohjakartta MML) 
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14.1, 14.2 ja 14.3 Härkälän alue 

 

Mäkeläntien tullessa Vierumäenraitille vanha linja on kulkenut nykyisin Hietalan taloon johtavaa tietä 

pitkin. Joko vanhaa kylänraittia eli Härkäläntietä pitkin takaisin Vierumäenraitille tai nykyisestä tiestä 

hieman poiketen ja peltojen halki. Jos pitäjänkartan tielinjaukset pitävät paikkansa, vanha tie on mennyt 

peltojen halki, mutta peltojen muokkausten takia siitä ei ole jäänyt selkeitä havaintoja. Runsas 

aluskasvillisuus haittasi maastohavainnointia. Täytyisi tehdä lisää kartta- tai/ ja arkistoselvitystä vanhan 

tielinjan kulusta.  

 

 

Kartta 40. (Pohjakartta MML) 
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15. Vierumäki 
 

Härkäläntieltä vanha tielinja on kääntynyt itään ennen Vierumäenraittia. Nykyisin metsässä kulkee 

kävelytie, mikä kulkee Vierumäen raitin vierellä Vuolenkoskentien risteykseen saakka. Vanha linja on 

kulkenut Vuolenkoskentien risteyksestä pohjoiseen noin 250 metriä, ennen kun on kääntynyt oikealle, 

kulkien nykyisen teollisuusalueen läpi. Teollisuustien kohdilla vanha reitti kulkee rakennetun alueen läpi 

ja on suurelta osin paikantamattomissa. Ennen rautatietä linja on palannut Vuolenkoskentielle ja jatkanut 

sitä pitkin pois Päijät-Hämeen alueelta.  

 

Kartat: 

Pitäjänkartta Heinola (3112 07+04 Ia.* -/- -) 

Senaatin kartta Heinola (XVI 35) 

Peruskartta 311207 (1965) 

Kartta 41. Vierumäen keskustan alue. (Pohjakartta MML) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?ay=1081779.KA
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15.1. Vierumäen keskusta 

Vanha tielinja on lähtenyt Härkäläntieltä nykyisin metsän keskellä kulkevaa kävelytietä noudatellen 

Vuolenkosken risteykseen saakka. Risteysaluetta on muokattu paljon. Vierumäen raitilta vanha linja on 

kääntynyt kohti kaakkoa, läpi teollisuusalueen. Linja hahmottuu paikoin laajan parkkipaikan ja metsän 

reunan välissä. Alue on nykyään parkkipaikkana ja aikalailla myllättyä. Muu tielinja on asfaltoitua käytössä 

olevaa tienpohjaa. 

Kartta 42. Vierumäen risteysalueen muuttuneet tielinjaukset. (Pohjakartta MML) 

Kuva 25. Vanha tielinja näkyy MML:n vinovalovarjoste-aineistossa.  

 

 

 



46 
 

Jatkotoimenpiteet 
 

Lahden länsipuolella Ylisen Viipurintien linja on jäänyt monesta kohtaa valtatien molemmin puolin 

kulkevaksi pikkutieksi. Lahden itäpuolella tielinja on suurelta osin yhä käytössä olevaa asfalttitietä. Tällä 

hetkellä Päijät-Hämeen alueella on vain yksi Ylisen Viipurintien linja muinaisjäännösrekisterissä. Se on 

kohde 1000022968, (Hollola, Ylinen Viipurintie), joka on myös mainittu kohdassa 2.2. Tenhiälän pelto.  

Tässä kartoituksessa käydyistä kohteista seuraavia esitetään suojeltavaksi kiinteinä muinaisjäännöksinä: 

Ylinen Viipurintie, Tenhiälä  

Ylinen Viipurintie, Mäkelä  

Ylinen Viipurntie, Montero 

Ylinen Viipurintie, Kukonkoivu 

Ylinen Viipurintie, Kylä-Sipilä 

Ylinen Viipurintie, Pelto-Sipilä 

 

Kohteiden tarkemmat sijainnit ja aluerajaukset on esitetty raportin liitekartoissa. Aluerajaukset perustuvat 

maastohavaintoihin, vinovalovarjostekuviin sekä vanhoihin karttoihin. Rajauksista laajin ja epävarmin 

Monteron rajaus. 

Lisäksi monien muiden käytössä olevien hiekka- ja metsäteiksi jääneiden linjausten alla voi olla säilyneitä 

Ylisen Viipurintien rakenteita.  

Ylisen Viipurintien reitti kannattaa merkitä kunnan karttoihin. Reitin varrella on useita merkittäviä 

nähtävyyksiä. Vanhaa tielinjaa voitaisiinkin hyödyntää laajemminkin matkailutienä.  
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Lähteet: 
 

Kartat: 

Peruskartat: 

Lammi 213404 (1965, 1984) 

Poikmetsä 213306 (1964, 1988) 

Koski Hl 213309 (1964, 1979, 1988) 

Sairakkala 213312 (1949, 1964, 1979, 1988) 

Lahti 311103 (1963) 

Ahtiala 311106 (1964) 

Nastola 311109 (1964) 

Uusikylä 311108 (1964) 

Mankala 311111 (1964) 

Pyhäntaka 311204 (1965, 1980, 1990) 

Vierumäki 311207 (1965) 

Topografinen kartta Lahti 311103 (1931) 

 

Pitäjänkartat: 

Hollola (2133 09 Ia.* -/- -) 

Hollola (2133 12 Ia.* -/- -) 

Hollola (3111 03 Ia.* -/- -) 

Hollola (3111 06+05 Ia.* -/- -)  

Nastola (3111 06 Ia.* -/- -)  

Nastola (3111 08 Ia.* -/- -) 

Nastola (3112 04 Ia.* -/- -) 

Heinola (3112 07+04 Ia.* -/- -) 

 

Senaatinkartat: 

Senaatin kartta Hollola (XIV 33) 

Senaatin kartta Heinola (XVI 35) 

Senaatin kartta Nastola (XIV 35) 
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Muut: 

Geometrisk Charta öfver Lachtis och Järfvenpä byars Åkrar och Ängar i Hollola Sokn, Öfre Hollola 

Harad och Tawastehus Län Afmätte Åhren 1750 och 1752. af Nils Westermark. 

Karta öfver Lahtis och Järvenpää Samfällighets Ågor i Hollola Socken Öfre Hollola Härad och 

Tavastehus Län Afmätt åren 1788 och 1791 samt storskiftad år 1798 af J.G.Lemberg. Renoverad till 

Concept enligt Herr Landshöfdingena i Länet meddelande utslag af den 20.april 1820. År 1830 af Carl 

Gustaf Godenhjelm.  

 

Painetut lähteet: 

Salonen, Kirsi 1998. Ylinen Viipurintie. Hämeen liiton julkaisu V:45.  

Suomen teiden historia 1. Pakanuudenajalta Suomen itsenäistymiseen. Tie- ja vesirakennushallitus 

Suomen Tieyhdistys. Helsinki 1974.  

 

Arkistolähteet: 

Sorvali, Eetu 2016. Lahti Torikatu, Lahden kylä. Kaivauskertomus 9.9.–15.10.2015. Lahden 

kaupunginmuseon arkisto. 

Tikkala, Esko, Taipale, Päivi & Sorvali, Eetu. 2012. Päijät-Hämeen maakuntakaava, Historiallisen ajan 

muinaisjäännösten inventointi. Lahden kaupunginmuseon arkisto. 
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