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1.

Hälvälä

Hälvälän maat olivat 1900-luvun alkuvuosiin asti Hälvälän
kartanon hallinnassa. Kartano sijaitsi Kirkkotien alkupäässä
nykyisen muuntamorakennuksen läheisyydessä. Peltojen takana Hälvälänkankaalla sijaitsee vanha sota-aikainen lentokenttä, joka toimii nykyään puolustusvoimien harjoitusalueena.
Kenttä ja sen viereinen jääkauden muovaama suppamaasto
ovat toimineet jo kolme kertaa Jukolan viestin näyttämönä.

Seitsemän kylän kierros
Aikkala • Hälvälä • Jarvala • Nokkola • Untila • Utula • Vesala

KANKAANTAKA

Hälvälässä on kaksi muinaismuistoaluetta: Hälvälän rautakautinen ruumiskalmisto ja Kiviportinmäen kulkuväylä.

Hollola on luonnonarvoiltaan, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti rikas kunta, jonka maisemat ihastuttavat
kerta toisensa jälkeen!

Hälvälässä sijaitseva Niipalan tila on
Hälvälän kartanon entinen torppa. Nykyisin Niipalan tila
tarjoaa rauhaisan ja luonnonläheisen ympäristön kokouksille,
juhlille ja majoitukseen. Tilalla on oma luomumyymälä Retiisi,
josta voi satokautena ostaa luomukasviksia. Tila tarjoaa kävijöille myös erilaisia aktiviteetteja, kuten afrikkalaista tanssia,
jooga- ja pilatestunteja.

NIIPALAN TILA

Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostelma on Hollolan
maisemassa merkittävässä osassa. Historiallisuus ja
jääkauden jäljet ovat aistittavissa myös Kankaantaan alueen
kylissä. Hollolan sydämessä sijaitseva Kankaantaka on
vanha kutsumanimi seitsemän kylän alueelle, johon kuuluvat
Aikkala, Hälvälä, Jarvala, Nokkola, Untila, Utula ja Vesala.

SEITSEMÄN KYLÄN KIERROS

Sympaattinen kyläryhmä on yksi Suomen vanhimmista
asuinalueista. Kankaantaassa kylät ovat aikoinaan rakentuneet kumpujen päälle. Kaunis perinnemaisema, upeat
kumpuilevat pellot, metsäsaarekkeet ja kantatilat henkivät
vehreyttä ja maaseudun rauhaa.

• Kierros kulkee hiekkatiellä maalaismaisemassa ja

Seitsemän kylän kierros kulkee kumpuilevien peltomaisemien halki maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja maisema-alueella.

• Kierroksen pituus on noin 5–9 kilometriä.
soveltuu erinomaisesti myös pyörällä kierrettäväksi.

• Kierroksen aloituspisteiksi sekä autojen pysäköintiin
soveltuvat:
- Niipalan tila (Kirkkotie 16, Hollola), niipalantila.fi

Vuonna 2001 ilmestynyt Markku Pölösen ohjaama Emmauksen tiellä -elokuva on kuvattu kokonaisuudessaan
Kankaantaan alueella.

- Kinnarin tila (Soramäentie 1, Hollola), kinnarintila.fi

Vietä omanlaisesi retkipäivä tai useampi hienossa
Kankaantaan perinnemaisemassa ja hyödynnä
alueen monipuolista palvelutarjontaa!

• Kierroksen voi halutessaan kiertää eripituisilla reiteillä.
Kierros lyhenee esimerkiksi jättämällä alueen lounaisosassa
sijaitsevan Nokkolan lenkin tai muut kaukaisemmat kohteet
pois.

- Hollolan Hirvi (Aikkalantie 37, Hollola), hollolanhirvi.fi
- Kylä-Hentilän talli (Jarvalantie 171, Hollola), kyla-hentila.fi

Lisää tietoa ja tarinoita kylistä saat varaamalla
kierroksellesi paikallisen oppaan.
Ota yhteyttä: ilkka.sipila@hollolanhirvi.fi,
p. 040 502 7675

2.

Ylinen Viipurintie

Ylinen Viipurintie on Vesalan kylän läpi kulkeva vanha
maantie, joka johti Turusta Hämeenlinnan, Hollolan ja Lappeenrannan kautta Viipuriin. Tie on rakentunut jo keskiajalla
Salpausselille ja harjuille sekä Teuronjoen laaksoon. Tie on
edelleen käytössä, mutta 1960- ja 1990-luvulla rakennetut
uudet tiet ovat rauhoittaneet kylänraitin.

2.

Ylinen Viipurintie

Ylinen Viipurintie is an old road that runs through the village
of Vesala, which originally spanned a route from Turku
through Hämeenlinna, Hollola and Lappeenranta to Vyborg.
The road was built along the Salpausselkä ridges and the
Teuro river valley back in the Middle Ages. The road is still in
use, but new roads built in the 1960s and 1990s have reduced
the amount of traffic on the village road.

1.

Hälvälä’s land was owned by the Hälvälä Manor until the early
20th century. The manor was located at the beginning of the
Kirkkotie street, near the current transformer building. Behind
the fields at Hälvälänkangas, there is an old wartime airport,
which currently serves as a military training field. The airport
and its surrounding kettle terrain shaped by the Ice Age have
served as the scene for the Jukola Relay three times.
Hälvälä has two archaeological areas: the Iron Age burial
ground of Hälvälä and the Kiviportinmäki passage.

KANKA ANTAKA

Read more: kinnarintila.fi

Read more: niipalantila.fi

Aikkala

6.

The municipality of Hollola is known for its natural beauty,
rich cultural history and breath-taking landscapes.
The First Salpausselkä ridge, a large terminal moraine, is
one of the most significant features of Hollola’s landscape.
History and traces of the Ice Age are also visible in the
villages of the Kankaantaka area, which is located right in
the heart of Hollola. Kankaantaka is an old name for an area
consisting the seven villages of Aikkala, Hälvälä, Jarvala,
Nokkola, Untila, Utula and Vesala.
Kankaantaka is one of the oldest residential areas in Finland.
The villages in Kankaantaka were once built on hillocks.
Beautiful traditional landscapes, rolling fields, patches of
forest and original farmlands exude nature’s verdant charm
and rural tranquility.
On the Road to Emmaus, a film from 2001 directed by
Markku Pölönen, was filmed in the Kankaantaka area.
Come and explore the stunning traditional landscapes
of Kankaantaka and take advantage of what the area
has to offer!

• The tour is approximately 5–9 kilometres long.
• The tour runs on a gravel country road, which is also ideal
for cycling.

• Alternative starting points for the tour (with car parking)
include:
- Niipala farm (Kirkkotie 16, Hollola), niipalantila.fi

- Kinnari farm (Soramäentie 1, Hollola), kinnarintila.fi
- Restaurant Hollolan Hirvi (Aikkalantie 37, Hollola), 		
hollolanhirvi.fi

- Kylä-Hentilän Stables (Jarvalantie 171, Hollola),
kyla-hentila.fi

• You can choose a shorter route, for example, by skipping
the Nokkola loop or other more distant destinations.

Learn more about the villages by booking a local
guide for your tour!
Contact: ilkka.sipila@hollolanhirvi.fi,
tel. +358 (0)40 502 7675

Ravintolan yhteydessä toimii myös olutpanimo, jossa tehdään ainoana maailmassa kivisahtia käsityönä perinteisin
menetelmin. Hollolan Hirvellä on myös Etelä-Suomen ainut
laatumerkin saanut savusauna, joka takaa autenttisen saunakokemuksen. Lisäksi tilalta löytyy 9-väyläinen frisbeegolfkenttä ja Harmiokallion kiipeilykoulutusjyrkänne.
Lue lisää: hollolanhirvi.fi

4.

Aikkala

The Hollolan Hirvi estate in Aikkala used to have a blacksmith’s
workshop, where the door ornaments for the medieval stone
church of Hollola were forged at the turn of the 16th century.
Passers-by are particularly fascinated by the formerly steep
hillsides, which were later reduced to moderate slopes to
facilitate cultivation.
HOLLOLAN HIRVI Restaurant Hollolan Hirvi, which specialises
in venison meat dishes, is located on the Sipilä Farm in Aikkala.

The farm has been owned by the Sipilä family since 1725.
The restaurant building was completed in 1900, and the
former barn was converted into a restaurant in 1999.
The restaurant also houses a beer brewery, which is the only
brewery in the world that brews its beer with stones using
traditional methods. In addition, Hollolan Hirvi’s sauna is the
only sauna in Southern Finland that has been awarded the
Authentic Finnish Sauna Experience quality certificate.
The farm also has a 9-basket disc golf course and a rock
climbing hill called Harmiokallio.
Read more: hollolanhirvi.fi

Jarvala

Jarvalan kylässä on ollut maanviljelystä satoja vuosia ja
edelleen kylässä on useita toimivia maatiloja, jotka ovat olleet
saman suvun omistuksessa sukupolvesta toiseen. Jarvalassa
on myös Kankaantaan korkein paikka, jolta avautuu hienot,
aukeat näkymät yli ympärillä olevien peltojen.
KYLÄ-HENTILÄN TALLI Jarvalassa Kankaantaan korkeim-

Sipilän tilalla toimii tilausravintola Hollolan
Hirvi, joka on erikoistunut hirvenlihasta tehtyihin ruokiin.
Tila on ollut Sipilän suvun omistuksessa jo vuodesta 1725.
Ravintolarakennus on valmistunut vuonna 1900 ja entinen
navetta on muunnettu ravintolakäyttöön vuonna 1999.

The Tour of Seven Villages traverses rolling agricultural
landscape in a regionally and nationally valuable
cultural setting.

Vesala

Today, the Kinnari Farm is a versatile rural service company
that takes you back to the olden days with its clean, locally
sourced raw materials. The farm shop offers a delicious
selection of flours and flakes produced at the farm as well
as other food products from local and small producers.
The farmyard’s coffee shop and interior design shop serve
visitors during high season.

The Niipala Farm, located in Hälvälä, is the
former croft of the Hälvälä Manor. Today, the farm provides
a rustic and peaceful venue for meetings, events and accommodation. The farm has its own organic shop, Retiisi, where
you can buy organic vegetables during the harvest season.
Visitors can also enjoy various activities at the farm, including
yoga, Pilates and African dance.

NIIPALA FARM

HOLLOLAN HIRVI

A TOUR OF SEVEN VILLAGES

Lue lisää: kinnarintila.fi

THE KINNARI FARM located in the village of Vesala has been
owned by the Kinnari family for over 350 years, dating back
to 1667. Traditions and farming knowhow have been passed
on from one generation to the next and the farm is now being
managed by the 14th generation!

Kulkijan lumoavat etenkin vierut, entiset jyrkät peltomäet,
joita on myöhemmin loivennettu viljelemisen helpottamiseksi.

Aikkala • Hälvälä • Jarvala • Nokkola • Untila • Utula • Vesala

Nykyisin Kinnarin tila on monipuolinen maaseudun palveluyritys, joka tarjoaa hypyn vanhaan aikaan puhtaiden ja lähellä
tuotettujen raaka-aineiden alkulähteille. Tilamyymälästä
löytyy herkullinen kattaus pientuottajien elintarvikkeita ja tilan
oman myllyn jauhot ja hiutaleet. Kahvila ja sisustusmyymälä
palvelevat matkailijoita sesonkiaikoina.

Turkumäki, located in Vesala, is believed to have been an
important marketplace. The word Turku comes from tŭrgŭ,
a word in Ancient Russian which means “marketplace”.
Turkumäki is part of an archaeological area.

Aikkalassa, Hollolan Hirven pihapiirissä, on sijainnut sepän
paja, jossa taottiin Hollolan keskiaikaisen kivikirkon jykevän
oven koristeet 1500-luvun vaihteessa.

A Tour of Seven Villages

KINNARIN TILA Vesalan kylässä sijaitseva Kinnarin tila on
ollut jo yli 350 vuotta, vuodesta 1667 lähtien, Kinnarin suvun
omistuksessa. Perinteet ja maanviljelystaito ovat kulkeutuneet
sukupolvelta toiselle ja tilaa johdetaan nyt jo 14. polvessa!

3.

Hälvälä

Vesala

Vesalassa sijaitsevaa Turkumäkeä on arveltu tärkeäksi
kauppapaikaksi. Nimi Turku juontunee muinaisvenäjän
kauppapaikkaa merkinneestä sanasta tŭrgŭ. Alue kuuluu
muinaismuistoalueeseen.

Lue lisää: niipalantila.fi

4.

Kankaantaka –

3.

malla paikalla sijaitsee Kylä-Hentilän ratsastustalli. Tila on
siirtynyt isältä pojalle ainakin vuodesta 1719 asti. Nykyinen
tilanomistaja on omistaja jo 10. polvessa. Tilan pää- ja
piharakennukset muodostavat umpipihan, jollaisen myös
entisaikojen pihojen ja rakennusten voi kuvitella olleen.

5.

Utula

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä viljelymaisema jatkuu
kumpuilevana Utulan kylän läpi. Autjoki tuo tärkeän lisän
alueen äänimaisemaan ja monimuotoisuuteen. Utulan tiloilla
on erittäin kauniita asuinrakennuksia 1930-luvun alun puolelta,
joita katsellessa voi palata vuosikymmeniä ajassa taaksepäin.
Utulan alueella toimii nykyaikainen
Tervalan maitotila, jossa navetan katolla on aurinkopaneelit
ja lämmitykseen käytetään haketta oman metsän puista.
Navetassa on painovoimainen ilmanvaihto, joka on lehmille
ystävällisempi kuin koneellinen ilmanvaihto. Tilan historia
tunnetaan vuodesta 1534.

TERVALAN MAITOTILA

5.

Utula

The culturally and historically significant agricultural landscape continues through the village of Utula. The Autjoki River
also contributes significantly to the soundscape and diversity
of the area. The farms in Utula have beautiful residential
buildings built in the early 1930s that take you back through
the decades.
TERVALA DAIRY FARM The modern and environmentally
friendly Tervala Dairy Farm, located in the Utula area, has
solar panels on the barn roof and uses wood chips from
the nearby forest for heating. The farm also has naturally
ventilated barn stalls, which provide an excellent environment
for dairy cattle. The history of the farm dates back to 1534.

Kylä-Hentilän tallilla tutustutaan Suomen alkuperäisrotuun ja
maailman nopeimpaan kylmäveriseen hevosrotuun, suomenhevoseen. Pienellä maalaistallilla voi harrastaa koulu- ja
esteratsastusta, maastoratsastusta, perinneratsastusta,
terapeuttista ratsastustoimintaa ja jopa hevosen vuokraus on
mahdollista. Yksilölliset toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Lue lisää: kyla-hentila.fi

6.

Jarvala

The village of Jarvala has been home to farmers for hundreds
of years and there are still several active farms which have
been owned by the same families for generations. The highest
point of Kankaantaka is located in Jarvala, which offers great
views over the surrounding fields.
KYLÄ-HENTILÄ STABLE Kylä-Hentilä’s horse stables in Jarvala
are located at the highest point of Kankaantaka. The estate
has been passed from father to son since at least 1719, and the
estate is currently owned by the 10th generation. The main
buildings and yard structures of the estate form an enclosed
courtyard, reminding you of the courtyards and buildings of
the past.

The Kylä-Hentilä Stables are home to the world’s fastest
cold-blooded horse, the Finnish horse, which is also the only
horse breed that is native to Finland. The farm offers riding
lessons for school groups, showjumping lessons, cross-country
riding, traditional riding, and therapeutic horseback riding
lessons. You can also rent a horse and equipment. Special requirements and wishes are taken into account where possible.
Read more: kyla-hentila.fi

Tutustu myös!

Kumpuilevat peltomaisemat,
tunnelmalliset pikkutiet, kylien
vanhat tilat sekä maiseman eri
värisävyt tarjoavat elämyksiä
kaikkina vuodenaikoina.

Huljalan Tupalan tila on vierailemisen arvoinen kohde
Hämeenkoskella. Tila sijaitsee Ylisen Viipurintien varrella,
noin 15 kilometrin ja 15 minuutin automatkan päässä Seitsemän kylän kierrokselta (os. Vanhatie 239, Hämeenkoski).
Tila on ollut vuodesta 1724 asti saman suvun hallinnassa.
Tilalla kasvatetaan metsälaitumilla itä- ja pohjoissuomenkarjaa eli kyyttöjä ja lapinlehmiä. Pelloilla viljellään muun
muassa härkäpapua, rypsiä, öljyhamppua ja nurmea.
Keväällä 2018 tilalla aloitettiin myös luomuvihannesten viljely.

Esinerikkaimmissa haudoissa oli hollolalaisia emäntiä
juhlavaatteissaan ja -koruissaan. Hopeoidut rannerenkaat,
rapukoristeiset kupurasoljet, ketjunkantajat ja muut esineet
viittaavat sekä länteen että itään: Laatokan rannoille, Viroon
ja Länsi-Suomeen. Erityisen mielenkiintoinen on Suomen ainut
hiuslöytö, punertavat polvitaipeeseen ulottuvat hiukset, jotka
ovat komealla nutturalla.

Niipala Farm

The farm has been owned by the same family since 1724.
The farm raises Eastern and Northern Finncattle that graze on
woodland pastures. Broad beans, turnip rape, hemp and grass
are cultivated in the fields, among other things. In spring 2018,
the farm also started growing organic vegetables.

Tässä kohdassa voit olla kolmessa eri kylässä samaan aikaan!
Risteävät kylät ovat Hälvälä, Untila ja Vesala. Kylät kohtaavat
toisensa kohdassa, jossa ennen oli Vesalan posti ja kaksi
kauppaa: Untilan kauppa ja Jussilan kauppa Vesalan puolella.
Posti oli ennen tärkeä kyläläisiä yhdistävä tekijä.

Soramäentie
Vanha Tampereentie

Kolmen kylän risteys

Read more: huljalantupalassa.blogspot.com

The intersection of three villages
Hälvälän koulu
Hälvälä School
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Kolmen kylän risteys

Turkumäki

8.

I Nokkola

The graves containing the greatest number of items belonged
to Tavastian housewives who were buried wearing their
festive costumes and jewellery. The silver-coated bracelets,
decorative brooches, pendants and other items found from
the burial ground reflect influences from both the east and the
west: the shores of Lake Ladoga, Estonia and Western Finland.
Of particular interest is Finland’s only finding of human hair:
reddish, knee-length hair tied in a handsome topknot.

Aikkala • Hälvälä • Jarvala • Nokkola • Untila • Utula • Vesala

Niipalan tila

Untila & the prehistoric Kirkk’aila burial
ground

The Kirkk’ailanmäki burial ground in Untila is one of the most
significant burial ground findings in Finland. An information
board about the Kirkk’aila burial ground and a memorial stone
erected by the Hollola Parish are located along the Jarvalantie
road. The place name is a dialectal variant of Kirkkoaidanmäki.
The burial ground was in use between 1050 and 1300. The
burial ground, which was discovered in 1935, has provided
valuable information about the burial customs, artefact
culture and clothing in ancient Häme.

8.
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Nokkola
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7.

The Huljalan Tupala Farm in Hämeenkoski is a place worth
a visit! The farm is located along the Ylinen Viipurintie road,
approximately 15 kilometres and a 15-minute drive from the
Tour of Seven Villages (address: Vanhatie 239, Hämeenkoski).
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Hollolan Hirvi

5.

Restaurant Hollolan Hirvi

Tervalan maitotila
Tervala Dairy Farm

UTULA

Rii
him
äe
nt
ie

Untilassa sijaitseva Kirkk’ailanmäen kalmisto on yksi Suomen
merkittävimmistä ruumiskalmistoista. Jarvalantien varressa
on Kirkk’ailan kalmistosta kertova opastetaulu sekä Hollolan
seurakunnan pystyttämä muistokivi. Paikannimi on murremuoto Kirkkoaidanmäestä. Kalmisto on ollut käytössä noin
vuosina 1050–1300. Vuonna 1935 löydetystä kalmistosta on
saatu paljon arvokasta tietoa muinaisista hautaustavoista,
hämäläisestä esinekulttuurista ja vaatetuksesta.

Travel tip!
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7.

Seitsemän kylän kierros
A Tour of Seven Villages

The rolling hills, atmospheric
country roads, magnificent old
buildings and verdant landscapes
offer unforgettable experiences
throughout the year!

HÄLVÄLÄ

Lue lisää: huljalantupalassa.blogspot.com
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SEITSEMÄN KYLÄN KIERROS on kehitetty osana MAISA – Maiseman arvo
- maaseudun ekosysteemipalveluiden
pilottihanketta (2018–2020).
Kartta on suuntaa antava
The map is indicative

THE TOUR OF SEVEN VILLAGES was
developed as part of the MAISA
- Rural Ecosystem Services pilot
project (2018–2020).

Hälvälän koulu on perustettu jo vuonna 1876. Hälvälän
kartanonrouva oli edistyksellinen ja halusi panostaa tyttöjen
koulutukseen. Koulu sijaitsee rikkaalla kulttuuriseudulla,
lähellä Kirkk’ailan historiallisia alueita.

8.

The intersection of
three villages

Here you can be in three villages at the same time! The
intersecting villages are Hälvälä, Untila and Vesala. The
villages intersect at the former location of Vesala’s post office
and two stores: the Untila store and the Jussila store in Vesala.
The post office used to be an important unifying factor for the
villagers.
The Hälvälä school was founded back in 1876. The lady of the
Hälvälä Manor was a progressive woman who wanted to invest in girls’ education. The school is located in a rich cultural
area, close to the historic areas of Kirkk’aila.
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