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Kuvat: Eija Syrjälä

JÄmsän seutukunta

päijälän linnavuori
Opetuskäyttö
Heimosotakauden 800-1200 jKr. turvapaikka ja erämaakulkureittien vartiointipaikka. Hämäläisten muinaislinna, joka on toiminut turvapaikkana karjalaisten hyökkäyksiä vastaan. Maisemallisesti edustava kansallisnäkymä.

Kuvaus
Päijälän Linnavuori on valtakunnallisesti merkittävä rautakautinen muinaislinna. Pohjoismaiden rikkain esinelöytö sisältää yli
340 itäistä ja läntistä esinettä - keihäät, kirveet, talousesineet,
korut ja takeet kertovat hämäläisestä talonpoikaiskulttuurista.
Turvapaikkaketjussa lähimmät linnat ovat Jämsänkosken Linnavuori, Padasjoen Virmailan Linnasaari ja Jämsän Pukinvuoren
linna. Vuorille sytytetyt nuotiot ja savumerkit suojasivat suuria
alueita ja lukuisia ihmisiä. Kivikasat ovat saattaneet olla puolustajien heittokivivarastoja.
Turvapaikaksi linna on valittu sekä sijaintinsa että luonteensa
vuoksi. Vuori kohoaa n. 45 m Saaresjärven yläpuolelle, ja laelta on upeat näkymät pohjoiseen Saaresjärvelle. Vuorelle on kolmelta sivulta jyrkkä nousu. Rinteet ovat melkein pystysuorat.
Vuoren laelta on löydetty useiden rakennusten perustuksia ja
kivettyjä liesiä. Vuoren länsireunalla on kivivallin perustus, jonka päällä oletetaan olleen puinen paalurakennelma, joka on aikojen saatossa jo lahonnut. Saaresjärven puolelta nousevalta
polulta voi nähdä kallioseinästä irronneen lohkareen, jota kutsutaan Pirun Kamariksi. Se muistuttaa porttia, mutta tietoa sen
porttikäytöstä ei ole.
Luultavasti 1200-luvulla linnaan on tehty tuhoisa hyökkäys, jolloin kaikki varustukset paloivat ja paikka hylättiin. Paikasta on
tullut tabu, eli sieltä ei ole uskallettu hakea sinne jääneitä arvokkaita esineitä. Vuorella on tehty poikkeuksellisen suuria kaivauksia, ja laelta onkin löytynyt paljon rakennusten perustuksia,
liesiä, jäänteitä metallin käsittelystä (mm. romupronssia), ahjoa
muistuttava tulisija ja ns. putkilukon avain, eli muinainen seppä
on saattanut olla ensimmäisiä suomalaisia lukkoseppiä.

Saavutettavuus ja varusteet
Linnavuorelle vie opastettu polku. Linnavuori sijaitsee vajaa
kymmenen kilometriä pohjoiseen Kuhmoisten keskustasta,
josta lähtee Länkipohjantie 3291. Se jatkuu Puukkoistentienä,
josta erkanee itään Linnavuorentie. Sitä jatketaan opasteiden
mukaan n. 1,2 km. Opastetaulun vieressä on pysäköintipaikka
autoille. Tarkka kartta löytyy Kansalaisen kattapaikasta. Meola
Oy järjestää opastettuja leirikouluohjelmia kohteelle.
Lähteet
Kuhmoisten Matkailuinfon esite
Keski-Suomen kulttuuriympäristökohteet, Kuhmoinen
Museovirasto
Jämsek Oy:n matkailusivut
Jämsän museo 24
http://jytu.coolhosting.0lx.net/paijala.php
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