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Elämää kivikaudella 

Suomessa esihistoriallisella ajalla ihmisiä oli vielä melko vähän.  

Ihmiset elivät heimoissa. 

Heimon vahvimmat metsästivät ruokaa kaikille.  

Kun ruoka ja eläimet loppuivat, koko heimo muutti uuteen paikkaan asumaan.  

Miehet metsästivät ja kalastivat, naiset ja lapset keräsivät marjoja, sieniä ja juuria. 

Elettiin omavaraistaloudessa.  

Se tarkoittaa, että ihmiset valmistivat kaiken itse luonnonmateriaaleista,  

esimerkiksi aseet, työkalut, astiat ja vaatteet. 

Ihmiset olivat taitavia rakentamaan puusta ja kivestä erilaisia esineitä. 

Myöhemmin he oppivat valmistamaan myös saviruukkuja eli keramiikkaa. 

Saviastioissa säilytettiin isompien eläinten osia. 

Saviastioissa pystyi myös keittämään ruokaa.  

Sitä ennen ruoan keittäminen ei ollut mahdollista. 

Aika, jolloin saviastioita alettiin tehdä, on nimeltään kampakeraaminen aika. 

Nimi johtuu siitä, että astioissa oli kuvioita, jotka muistuttivat kamman jälkiä. 

Suomalaiset osasivat vaihtaa tavaraa ja käydä kauppaa naapureiden, muiden heimojen tai 

jopa ulkomaalaisten kanssa myös kivikaudella.  

Suomalaiset myivät turkiksia tai hylkeen rasvaa ja saivat tilalle esimerkiksi aseita. 

Suosittuja kauppatavaroita olivat aseet, korut, kankaat ja suola.  

Suomalaiset oppivat uusia taitoja ulkomaalaisilta, jotka tulivat Suomeen laivalla.  

 

Maanviljely opittiin pronssikauden alussa 

Maanviljely opittiin Suomessa pronssikauden alussa. 

Kuitenkin vasta rautakaudella maanviljelystä tuli tärkeä elinkeino suomalaisille.  

Ihmisten ei enää tarvinnut muuttaa ruoan perässä paikasta toiseen. 

He jäivät asumaan veden lähelle rannikolle, alkoivat rakentaa peltoja ja kyliä.  

Kauempana sisämaassa ihmiset elivät edelleen metsästyksen varassa. 

Ihmiset polttivat metsän pois ja rakensivat siihen pellon.  

Tällainen viljelytapa on nimeltään kaskeaminen. 

Tuhka oli hyväksi maanviljelyssä.  

Puiden tuhka sai viljan kasvamaan paremmin. 

Maanviljelyn myötä Suomeen alkoi syntyä kyliä. 

Rautakaudella kylässä oli jo paljon taloja. 



Esimerkiksi kivikaudella ihmiset elivät telttamaisessa kodassa. 

Ihmiset eivät enää käyttäneet eläinten nahkaa vaatteinaan, vaan ompelivat vaatteita 

kankaista.  

Yksi kylä oli yksi heimo, ja heillä oli oma nimi, esimerkiksi lappalaiset tai karjalaiset.  

 

Mäkilinnat 

Yhdessä muiden kylien kanssa ihmiset rakensivat korkealle mäelle mäkilinnoja, toiselta 

nimeltään linnavuoria.  

Mäkilinna oli turvapaikka kylän asukkaille, jos joku vihollinen hyökkäsi heidän kyläänsä. 

Tällöin ihmiset pakenivat sinne. 

Mäkilinnassa ihmisten oli helpompi puolustautua ja heittää ylhäältä alas vihollisen päälle 

esimerkiksi kiviä.  

Maanviljelyn myötä syntyivät myös ammatit, esimerkiksi käsityöläiset ja metsästäjät. 

Jokainen teki sitä, missä oli hyvä. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄT  
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Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Esihistoriallisella ajalla Suomessa eli jo paljon ihmisiä. 

2. Kun ruoka loppui, ihmiset muuttivat uuteen paikkaan ruoan perässä.  

3. Omavaraistalous on sitä, että ihmiset valmistavat kaiken itse luonnonmateriaaleista. 

4. Saviastioiden avulla ruokaa voitiin säilyttää ja keittää. 

5. Jo kivikaudella ihmiset vaihtelivat tavaroita keskenään eli kävivät vaihtokauppaa. 

6. Suomalaiset myivät hylkeen rasvaa ja turkiksia.  

7. Maanviljely opittiin Suomessa pronssikauden alussa. 

8. Rannikolla metsästettiin ja sisämaassa tehtiin peltotöitä. 

9. Kaskeaminen tarkoittaa, että metsä poltettiin ja siitä tehtiin pelto.  

10. Rautakaudella ihmiset ompelivat itselleen vaatteita. 

11. Mäkilinna oli turvapaikka asukkaille.  

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Miten heimot elivät Suomessa kivikaudella? 

2. Mitä on omavaraistalous? 

3. Miten saviruukkujen käyttö helpotti ja muutti ihmisten elämää? 

4. Mistä kampakeraaminen aika on saanut nimensä? 

5. Mitkä olivat suosittua kauppatavaraa vaihtokaupassa? 

6. Milloin maanviljelystä tuli elinkeino Suomessa? 

7. Mitä on kaskeaminen? 

8. Mikä on mäkilinna? 

9. Miksi mäkilinna eli linnavuori oli hyvä puolustautumispaikka? 

10. Mitä eri ammatteja syntyi maanviljelyn myötä? 
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Kirjoitustehtävä. 
 

• esihistoriallinen aika 

• metsästys 

• keräily 

• omavaraistalous 

• saviruukut 

• keramiikka 

• kampakeraaminen aika 

• kauppatavara 

• kaskeaminen 

• lappalaiset 

• karjalaiset 

• mäkilinna 

• linnavuori 

• puolustautua 

 
 
 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Elämä Suomessa kivikaudella. 

- Kerro omavaraistaloudesta. 

- Heimojen elintavat? 

- Ruoan valmistus. Mistä saatiin ruokaa ja miten se valmistettiin? 

- Vaihtokauppa. Mitä tavaroita vaihdettiin ja kenen kanssa? 

 

2) Maanviljely Suomessa. 

- Missä ihmiset viljelivät peltoja? 

- Mitä oli kaskeaminen? 

- Miten maanviljely muutti ihmisten elämää? 

 

3) Minä puolustamassa heimoani.  

- Kuvaile heimoasi, ympäristöäsi ja vaatteitasi. 

- Vihollinen on hyökkäämässä pieneen kyläänne. Mitä teette? 

- Miten puolustaudutte mäkilinnassa? 

- Mitä aseita käytätte? 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET 
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Onko väite oikein O vai väärin V? 

 

1. Väärin. (Esihistoriallisella ajalla Suomessa oli vain vähän ihmisiä.) 

2. Oikein.  

3. Oikein. 

4. Oikein. 

5. Oikein.  

6. Oikein.  

7. Oikein. 

8. Väärin. (Rannikolla tehtiin peltotöitä ja sisämaassa metsästettiin.)  

9. Oikein.   

10. Oikein.  

11. Oikein. 

 

Vastaa kysymyksiin. 

 

1. He muuttivat ruoan perässä paikasta toiseen. Miehet metsästivät ja naiset ja lapset 

keräsivät kasveja. 

2. Ihmiset valmistivat kaiken itse luonnonmateriaaleista. 

3. Saviruukuissa ruokaa voitiin säilyttää ja keittää. 

4. Se on aikaa, jolloin tehtiin saviastioita. Nimi tulee astioiden kuviosta, joka muistutti 

kamman jälkiä. 

5. Suosittuja kauppatavaroita olivat aseet, korut, kankaat ja suola. 

6. Maanviljelystä tuli elinkeino rautakaudella. 

7. Kaskeamisessa metsä poltetaan pois ja siihen rakennetaan pelto. 

8. Mäkilinna on linnavuori, turvallinen korkea mäki asukkaille, josta oli helppo 

puolustautua. 

9. Ylhäältä pystyi heittämään alas vihollisen päälle esimerkiksi isoja kiviä. 

10. Ammatteja olivat esimerkiksi käsityöläiset ja metsästäjät.  

 


