pyhänpään ja pyhävuoren
kalliomaalaukset
Opetuskäyttö
Muinaismuistolailla rauhoitetut n. 6000 vuotta vanhat kivikauden kalliomaalaukset Päijänteen rannalla.

Kuvat: Ismo Luukkonen

jämsän seutukunta

Kuvaus
Pyhänpään kalliomaalaukset ovat kivikaudelta peräisin olevia
punamultamaalauksia, jotka liittyvät muinaisen pyynti- ja keräilyelinkeinoväestön uskomusmaailmaan. Suomesta on löydetty
yli 80 esihistoriallista kalliomaalausta, joista Keski-Suomessa on
kuusi. Maalaukset ovat tärkeiden vesireittien varrella.
Kallioterassin länsiseinämässä on kaksi maalausaluetta n. 9-12
metriä Päijänteen pinnan yläpuolella noin 10 m:n etäisyydellä
toisistaan. Eteläisemmässä alueessa erottuu hirven, veneiden
ja tikkupäisten ihmisten kuvia, toinen taas on hyvinkin epäselvä. Maalaukset näkyvät selvimmin kylmällä ja kostealla säällä aamupäivällä puoleen päivään asti, jolloin auringonvalo tuo
ne esiin. Tarkemmat kuvaukset Pyhänpään piirroksista löytyvät
Keski-Suomen muinaistutkijoiden sivuilta.
Pyhänpäästä n. 450 m lounaaseen on toinen maalausalue louhikkoisessa seinämässä parinkymmenen metrin päässä rannasta Pyhävuoren lounaisosassa, jyrkimmistä ja komeimmista kalliojyrkänteistä etelään. Kalliomaalauksen alareuna on arviolta 9
metrin korkeudella veden pinnasta. Värialueen korkeus on noin
2,5 metriä ja leveys useita metrejä. Noin 8 metrin päässä pääseinämän oikealla puolella sivuseinämän alaosassa on pieni maalauskuvio, joka saattaa esittää hirveä.
Maalauksesta n. 700 m lounaaseen sijaitsee peruskarttaan merkitty Hiijenkiuas-niminen muinaisjäännös (SKL Kuhmoinen 9).

Opasteet ja retkipalvelut
Pyhänpään kalliomaalaukset sijaitsevat Lästilän kylässä, noin
18,2 kilometrin päässä keskustasta koilliseen valtatieltä 24
erottuvien pikkuteiden päässä. Paikalle pääsee reitiltä Ruoholahdentie-Närväntie-Ruoniementie-Pyhänpääntie tai pohjoisemmasta Pihlajakoskentie-Närväntie-Pyhänpääntie. Autojen
pysäköintipaikalta johtaa n. 600 m pitkä viitoitettu lohkareinen
polku, joka ei sovi liikuntarajoitteisille eikä pienille lapsille.
Veneellä rantakalliota on melko helppo päästä tutkimaan. Paikka sijaitsee Kuhmoisten kirkosta 18,2 km NE, Päijänteen Judinsalonselkään pistävän Pyhänpään itäisimmästä kärjestä noin
120 m lounaaseen. Paikka on itäkaakkoon, Päijänteen Judinsalonselälle katsovalla kallioseinämällä. Maalauskohdat sijaitsevat noin 9-12 m Päijänteen pinnan yläpuolella. Maalauskohtien
edustalla on muutaman kymmenen neliömetrin kokoinen kalliotasanne noin 6-7 metriä Päijänteen pinnan yläpuolella.
Pyhänpää on myös geokätkökohde. Museoviraston sivuilta löytyy karttalinkki sekä lisätietoja kohteista. Meola Oy järjestää
opastettuja tutustumisretkiä kohteelle.
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