
ESIHISTORIA

Kivikausi n.   10 000 – 1500 eKr.
Pronssikausi n.     1500  –  500 eKr.
Rautakausi n. 500 eKr. – 1150 jKr.

12 000 vuotta sitten Suomen eteläiset osat alkoivat vapautua mannerjään alta - Suomi-
neito alkoi herätä pitkästä, jäisestä unestaan. Kahden seuraavan vuosituhannen aikana 
jään reuna vetäytyi luoteeseen ja jään ja veden alta paljastui Suomen vanha kallioperä. 

Yoldiameren aikana, noin 10.000 vuotta sitten, Lapinlahti oli vielä suurimmalta osalta 
veden peitossa, vain korkeimpien mäkien, kuten Väisälänmäen, laet olivat kuivaa maata.

Mäkikylän Kiikkukalliossa on tämänhetkisten tietojen mukaan Suomen toiseksi vanhinta 
kalliota, kvartsidioriittia. Sillä on ikää yli 3,1 miljardia vuotta. 
Nykytutkimuksen mukaan Suomen ja Euroopan unionin vanhinta kalliota on tavattu 
Pudasjärven Siuruankylässä. Se on noin 3,5 miljardia vuotta vanhaa. Euroopassa tätäkin 
vanhempaa kiveä on Ukrainassa, ja Kanadassa ovat maailman vanhimmat kivet, iältään 
reilut 4 miljardia vuotta.  



Lapinlahti noin 4000 eKr.

Jääkauden jälkeen Pohjois-Savon maankamara oli laajalti veden peittämää, mutta maan 
kohotessa alkoi muodostua saaria sekä erillisiä järvialtaita. Onkiveden alue oli osa 
Muinais-Saimaata tämän kuroutuessa noin 8000 vuotta sitten omaksi järvialtaaksi. 
Onkivesi oli tuolloin laaja ulappa, josta Väisälänmäki, Rommeikonmäki ja Soukanvuori 
alkoivat ensimmäisinä erottua saariksi. Haminamäki oli vesien ympäröimää harjuniemeä.

Muinais-Saimaan vedet laskivat aluksi Pohjanlahteen, mutta maan kohotessa lasku-uoma 
siirtyi etelään, Kymijokeen. Vihdoin noin 5700 vuotta sitten syntyi nykyinen laskujoki 
Vuoksi, kun Imatrankoski puhkaisi Ensimmäisen Salpausselän. Tämän jälkeen, maan 
edelleen kohotessa, Saimaan vedet kuroutuivat Pohjois-Savosta alkaen erillisiksi järviksi, 
jolloin myös Onkiveden nykyinen muoto alkoi hahmottua.

Kasvit ja eläimet levittäytyivät uusille alueille. Riistamaat ja kalavedet tarjosivat 
toimeentulon ihmisille: ravinnon, raaka-aineet vaatteisiin ja asumuksiin. Kivestä, luusta, 
puusta ja savesta tehtiin aseita, työkaluja ja monenlaisia tarvekaluja. Kivikausi nimi johtuu 
siitä, että kivityökaluja on parhaiten säilynyt nykypäiviin, vaikka suuri osa työkaluista olikin 
tehty muista materiaaleista.

Kivikauden ihmiset asuivat kuivilla, tuulelta suojatuilla hiekkarannoilla vesien äärellä. 
Asumukset olivat tuohilla, turpeilla tai nahoilla peitettyjä kotarakennuksia. Lapinlahdelta on 



löydetty kivikautisia asuinpaikkoja, mm. Honkaharju ja Kärkkäisen hiekkakuoppa 
kirkonkylällä. Esinelöytöjä on useita kymmeniä. 

Kansallismuseossa, näyttävällä paikalla, on esillä jättiläisjalas, yksijalkainen reki. 
Se on löydetty vuonna 1949 Vilho Jaloniemen tilalta, Koppolan kylästä eli Alapitkän ja 
Pajujärven väliltä. Radiohiiliajoituksen mukaan se on ajalta 4060 – 3950 eKr. Materiaali: 
mänty, 5,23 metriä pitkä. 5 – 6 miestä veti sitä.

Lapinlahti nykyaikana.

1500 – 1600

Lapinlahti kuten koko Ylä-Savo oli erämaa-aluetta, jossa etelästä käsin käytiin eräretkillä. 
Täällä liikkui myös saamelaisia, joita kutsuttiin lappalaisiksi. Tästä kertovat vielä 
paikannimet esim. Lapinlahti, Lapinsaari, Lappetelä, Porovesi ja Ahkionlahti.

Ruotsin ja Venäjän välinen raja oli ensi kertaa sovittu Pähkinäsaaren rauhassa 1323, 
mutta sisämaassa se oli kiistanalainen eikä sillä juuri ollut merkitystä asumattomilla 



seuduilla. Pohjois-Savoon - Pähkinäsaaren rauhan rajan taakse Venäjän puolelle - alkoi 
1500-luvun alkupuolella saapua Etelä-Savosta uudisasukkaita. 

Lapinlahdelle uudisasukkaita tuli mm. Juvalta, Säämingistä ja Rantasalmelta. He 
asettuivat vesistöjen rannoille mm. Karvasalmelle, Tölvälle, Ollikkalaan ja Nerkoolle. 
Varhaisimpia sukuja Lapinlahdella olivat mm. Kähköset, Laakkoset, Martikaiset, Nissiset, 
Ollikaiset, Partaset, Ruotsalaiset ja Ryynäset.  

Kuningas Kustaa Vaasa julisti vuonna 1542, että erämaat kuuluvat Ruotsin kruunulle. Näin
Ruotsi sai haltuunsa riidanalaiset rajaseudut. Pohjois-Savosta muodostettiin Tavinsalmen 
hallintopitäjä 1548.

Vuosisadan viimeiset vuosikymmenet olivat levotonta aikaa, sillä venäläisten kanssa 
käytiin rajaselkkauksia. Olot rauhoittuivat, kun Täyssinän rauhan (1595) myötä itäraja tuli 
kulkemaan Tuusniemen Ohtaansalmen, Nilsiän Pisan ja Rautavaaran Tiilikanjärven 
kautta. Parikymmentä vuotta myöhemmin raja siirtyi vielä kauemmas itään.

Iisalmen pitäjä perustettiin 1627 ja siihen kuuluivat pääosin nykyiset Ylä-Savon kunnat 
Iisalmi, Kiuruvesi, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä ja Lapinlahti. Asukkaita oli noin 600. 

Ruotsin suurvalta-aika ei ollut yläsavolaisillekaan helppoa. Verotus, sotaväenotot ja monet 
huonot satovuodet rasittivat väestöä. Poikkeukselliset sääolot ja ankarat hallat aiheuttivat 
ns. suuret kuolonvuodet 1695–97. Sato tuhoutui monena vuonna. Ihmiset joutuivat 
syömään leivän korvikkeena pettuleipää, olkia, jäkälää ym. hätäleipää. Nälkä ja taudit 
veivät lähes kolmasosan väestöstä hautaan.

1700 – 1809

Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin suuri Pohjan sota 1700 – 1721. Se tunnetaan Suomessa 
ison vihan nimellä vuodesta 1710 alkaen, jolloin Venäjä miehitti Suomen. Kesällä 1714 
kasakat kulkivat Savon päätietä myöten Kuopion ja Iisalmen kautta Kajaaniin. Väki pakeni 
peloissaan saloille piilopirtteihin. Sodan päätyttyä Iisalmessa oli vajaa 1100 asukasta.

Rauhanteon jälkeen miehitysjoukot poistuivat, jälleenrakennus alkoi ja olot kohenivat. 
Yläsavolaisten kaupantekomatkat suuntautuivat talvisin Pohjanlahden 
rannikkokaupunkeihin. Myytäväksi vietiin mm. voita, tervaa, viljaa, riistaa, kuivattuja ja 
suolattuja kaloja sekä nahkoja. Kotiin tuotiin ennen kaikkea suolaa ja rautaa, mutta myös 
kahvia ja sokeria.

Tietoja seuraavaan vuoden 1755 karttaan: 

Perimätiedon ja tutkimusten mukaan Savonjärven länsirannalla on nostettu järvimalmia 
ainakin 1600-luvulla, silloin kun ensimmäiset asukkaat sinne asettuivat. Se kuljetettiin 
sulatettavaksi järven itärannalle Heikkilän tilan maille. Näin saatiin rautaa kotitarpeiksi. 

1700-luvun puolivälissä alkaneet järvenlaskut ja -kuivatukset olivat yleinen keino saada 
lisää viljelypinta-alaa. Kartassa näkyvät Leväsen ja Paavalin järvet sekä Jokinen-niminen 
järvi Kivistön kylässä laskettiin 1860-luvulla. Talojen kohdalle merkityt lyhenteet: tp = 
torppa, stp=sotilastorppa.





Maantie Kuopiosta Iisalmeen, nykyisen 5-tien edeltäjä, valmistui vuonna 1758. 
Parikymmentä vuotta myöhemmin se oli kesäisin jo Ouluun saakka kärryillä ajettavassa 
kunnossa. Kustaa III perusti Kuopion kaupungin ja siitä tuli Savo-Karjalan läänin 
pääkaupunki vuonna 1782. 

Iisalmen pitäjän eteläosan keskuskyläksi oli muodostunut Ollikkala. Onkivedestä pistää 
pohjoiseen Lapinlahti, jonka rannoille syntynyttä kulmakuntaa alettiin kutsua samalla 
nimellä. Tämä alue Ollikkalan kylästä oli muita merkittävämpi: olihan täällä kestikievari ja 
ruotujakolaitoksen aikainen sotilasvirkatalo Jaakkola eli Puustelli. Lisäksi Väärnistä tuli 
Iisalmen kappalaisen virkatalo.

Savonjärven Asikkalan ja Heikkilän heinäväki koki voimakkaan hengellisen herätyksen 
Telppäsniityllä vuonna 1796. Tästä tapahtumasta syntyi luterilaisen kirkon sisäinen 
kansanliike, herännäisyys eli körttiläisyys. Liikkeen johtohahmoksi kohosi Tölvän 
Tuomaalassa vuonna 1777 syntynyt Paavo Ruotsalainen.

1809 – 1899 

Kevättalvella 1808 Venäjä aloitti sodan Ruotsia vastaan: alkoi Suomen sota. Lokakuussa 
Sandelsin johtamat suomalaiset joukot vetäytyivät Toivalasta Iisalmeen. Koljonvirran 
taistelu käytiin 27.10.1808. Venäjä miehitti Suomen, mutta rauha solmittiin vasta 1809. 
Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa. Alkoi autonomian aika (1809 – 1917).

Ollikkalan ja sen lähikylien asukkaat olivat useaan otteeseen anoneet saada itsenäisempi 
asema Iisalmen seurakunnassa. Oma hautausmaa saatiin 1803 ja oma rukoushuone 
1826. Vuonna 1847 muodostettiin Iisalmen seurakuntaan Lapinlahti-niminen 
kappelikunta, joka itsenäistyi omaksi seurakunnakseen vuonna 1858. 

Monet katovuodet 1860-luvulla köyhdyttivät väestöä ja aiheuttivat nälkää. Vuosien 1866-
69 nälkävuosista Lapinlahti selvisi hiukan paremmin kuin naapuripitäjät. Nälkävuosien 
hätäaputöinä valtio järjesti mm. Nerkoon kanavan rakentamisen. Kulkutaudit levisivät. On 
arvioitu, että jopa 200 kanavatyömaalla kuollutta on haudattu vanhalle hautausmaalle. 
Nerkoon kanavan rakennustöissä oli paljon ulkopaikkakuntalaisia ja heidän omaisiaankin 
eikä heitä ole tilastoitu tarkasti. Nerkoon kanava valmistui 1869 ja Ahkionlahden kanava 
avattiin vuonna 1874 - laivaliikenne Kuopion ja Iisalmen välillä alkoi. Lapinlahdesta tuli 
keskeinen liikennepaikka.

Lapinlahden kunta itsenäistyi vuonna 1874, kun kirkollisten ja maallisten asioiden hoito 
erotettiin toisistaan. Uudessa kunnassa oli noin 5700 asukasta. Parin vuoden kuluttua 
asuntoja laskettiin olleen 1840 ja niistä savutupia oli vajaa puolet. Lapinlahden kirkko 
valmistui vuonna 1880, ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa kirkonkylällä 1881. 
Lapinlahden vaivaistalo (kunnalliskoti) perustettiin Peltoniemeen vuonna 1892.



Lapinlahden kirkko valmistui vuonna 1880.



Ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa kirkonkylällä 1881.

Juhani Aho syntyi Väärnin pappilassa 11.9.1861. Hänen isänsä Theodor Brofeldt oli 
Väärnin apupappina v. 1859 – 1865. Ahon lastun Pikku Liisa nimihenkilö on ilmeisesti 
Ahoa Väärnissä hoitanut Heta Kauppinen Nerkoolta. Juhani Aho palkittiin vuonna 1883 
Savo-karjalaisen osakunnan kirjoituskilpailussa novellistaan Siihen aikaan kun isä lampun 
osti.  Hän julkaisi esikoisteoksensa Rautatie vuonna 1884. Rautatie ilmestyi 18 vuotta 
ennen Kuopio-Iisalmi radan valmistumista – mutta oikealle paikalleen harjun kupeelle Aho 
osasi asemankin sijoittaa.





Siihen aikaan kun isä lampun osti –lastusta tehtiin näköispainos vuonna1955. 
Ensimmäinen sivu kuvassa yllä.

Linnansalmella syntyivät taidemaalari Pekka Halonen 23.9.1865 ja kuvanveistäjä Eemil 
Halonen 21.5.1875. Pekka Halonen maalasi läpimurtoteoksensa Niittomiehet 
Liponsaaressa vuonna 1891.

Eero Järnefelt maalasi Väisälänmäellä taulun Kaski eli Raatajat rahanalaiset vuonna 
1893. 





1900



Uusi vuosisata oli huimaa teknisen kehityksen aikaa. Lapinlahdella junaliikenne alkoi 
vuonna 1902, kun rataosuus Kuopio - Iisalmi valmistui ja junaliikenne alkoi. Rautatieasema
toimi myös postitoimistona. Vuosisadan alussa Lapinlahdella oli jo useita telefoneja eli 
puhelimia. Myllyjen, sahojen ja meijerin yhteyteen perustettiin 1920-luvulla pieniä 
sähkölaitoksia, joista saatiin sähköä vauraimpiin taloihin. Ensimmäiset autot ilmestyivät 
teillemme 1920-luvun alkupuolella. Radiota päästiin kuuntelemaan ja gramofonia 
soittamaan ”iloisen 20-luvun” lopulla. 

Eduskunta julisti Suomen itsenäiseksi valtioksi 6.12.1917. Monet yhteiskunnan 
ratkaisemattomat ongelmat johtivat maan kansalaissotaan vuonna 1918. Kansalaissotaan 
osallistui lapinlahtelaisia sekä punaisten että valkoisten puolella. Sodan uhreina kuoli 27 
Lapinlahdella kirjoilla ollutta henkilöä.

1930-luvun alun pulakausi heijastui konkursseina, pakkohuutokauppoina ja työttömyytenä.
Sitten talous elpyi ripeästi, mutta vuosikymmen päättyi sotaan. Talvisotaan (1939 –1940) 
osallistui 650 lapinlahtelaista Laatokan koillispuolella. Heistä kaatui 102. Jatkosodassa 
(1941 – 1944) Rukajärven suunnalla taisteli 730 miestä, joista kaatui 173. Lapinlahden 
kirkonkylä joutui kahdesti pommituksen kohteeksi, mutta aineelliset vahingot jäivät 
vähäisiksi. Portaanpään opistolla toimi jonkin aikaa sotasairaala.

Sodan jälkeen noin 2000 karjalaista sijoitettiin asumaan Lapinlahdelle. Lähinnä Salmista ja
Suistamolta kotoisin olleet siirtolaiset perustivat noin 160 asutustilaa Luhille, 
Lammakkeelle, Lahdenperälle, Karvasalmelle ja kirkonkylään. Lisäksi muodostettiin 
kymmeniä asuntotontteja. Lapinlahden asukasmäärä oli yli 11. 000 henkeä.

1948 perustettiin Lapinlahden yhteiskoulu. Ensimmäiset vuodet se toimi 
kansakoulun tiloissa sen koulupäivän päätyttyä

Yhteiskoulu toimi entisessä apteekin talossa 1950-luvun alkupuolella.



1959 pitäjän kouluelämä oli suurimmillaan: oppilaita oli 2000 - kansakouluja oli 26 ja

niissä 1710 oppilasta, kansalaiskoulussa 33 ja yhteiskoulussa 257 oppilasta 

1964 Lapinlahden lukio aloitti toimintansa

1974 siirryttiin peruskouluun

1959 maidonjalostus alkoi Lapinlahdella, kun Kuivamaito Oy aloitti toimintansa

1971 juustontuotanto alkoi Yhteisjuustolassa

1971 perustettiin Halosten Museosäätiö

1975 pappilan vanha navetta vihittiin Eemil Halosen museoksi

1977 valmistui taidekeskus, nykyinen Lapinlahden taidemuseo

2011 Varpaisjärvi liitettiin Lapinlahteen

Tehtävät 

Esihistoria

1. Tutki Lapinlahden alueen karttaa ajalta noin 4000 eKr. Vertaa sitä nykykarttaan.
Miltä kotikyläsi näyttää vanhemmassa kartassa?

2. Mitä tarkoittaa esihistoriallinen aika?
 

3. Mitä merkittävää on Mäkikylän Kiikkukalliossa?

4. Mistä materiaaleista kivikauden ihmiset valmistivat työkalunsa ja muut tarvitsemansa 
esineet?



1500 – 1600-luku

1. Mistä Lapinlahden varhaisimmat pysyvät asukkaat ovat tänne tulleet?

2. Kuuluuko sukusi Lapinlahden vanhimpiin sukuihin? Mihin? Kysele vanhemmiltasi ja 
isovanhemmiltasi lisää tietoja. 

3. Viereinen kartta esittää Ruotsin laajenemista 
Suomessa ja sen lähialueilla.
- Merkitse karttaan Lapinlahti.

- Miksi 1500-luvun loppupuoli oli Ylä-Savossa 
levotonta aikaa?

4.Mihin pitäjään Lapinlahti kuului 

-1500-luvulla?

- 1627 alkaen

5. Miksi 1690-luku oli erityisen vaikeaa aikaa?



1700 – 1809

Tutki tekstiä 1700 – 1809 sekä vuoden 1755 karttaa, jossa on kirkonkylän ja 
lähiympäristön alueet.

1. Mikä paikka karttaan merkitty Korkea hiekkaharju on?

2. Mitä sinulle tuttuja paikkoja karttaan on merkitty?

3. Mikä paikka oli Väärni?

4. Numerolla 16 on merkitty Puustelli. Mikä paikka se oli?

5. Vertaa karttaan merkityn maantien sijaintia nykyisen 5-tien sijaintiin. Mitä huomaat?

6. Savonjärven itäpuolella on numerolla 4 merkitty Heikkilän talo. Miten Heikkilän ja 
Asikkalan talot liittyvät Suomen kirkon historiaan?

7. Etsi syitä siihen, miksi Lapinlahden keskustaajamaksi kehittyi nykyinen kirkonkylä.



1809 – 1899 ja 1900-luku

1. Keisari Aleksanteri II:n aikana (1855 – 1881) Suomessa voitiin toteuttaa monia 
uudistuksia. Alkoi kehitys kohti itsenäistä Suomea. Miten uudistukset näkyivät 
Lapinlahdella?

kunnallishallinnossa

kansanopetuksessa

liike-elämässä

liikenneyhteyksissä

köyhäinhoidossa

2. Tutki Lapinlahden karttaa 1800 - 1900-lukujen taitteesta. 

- Etsi kartasta oma kotitienoosi. 

- Mitkä kunnat olivat tuolloin Lapinlahden naapurikuntia? 

- Mitkä kunnat ovat nykyisin naapurikuntiamme?

3. Milloin Lapinlahdesta tuli itsenäinen kunta?

Lapinlahden asukasluvun kehitys:

Iisalmessa 1627          n. 600 asukasta
 1723  1084

1800           10365 
Lapinlahdella 1875  5710 

1895  7327 
1925  9821 
1940  9275 
1945  9583 
1946 11225 
1954 11559 
1960 10203 
1990   8070 
2004   7596 
2008   7550
2015        n. 10000


