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päIjälän lInnavuorI

opetuskäyttö
Heimosotakauden 800-1200 jkr. turvapaikka ja erämaakulku-
reittien vartiointipaikka. Hämäläisten muinaislinna, joka on toi-
minut turvapaikkana karjalaisten hyökkäyksiä vastaan. Maise-
mallisesti edustava kansallisnäkymä.

kuvaus
päijälän linnavuori on valtakunnallisesti merkittävä rautakauti-
nen 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 lin-
navuori, padasjoen virmailan linnasaari ja jämsän pukinvuoren 
linna. vuorille sytytetyt nuotiot ja savumerkit suojasivat suuria 
alueita ja lukuisia ihmisiä. kivikasat ovat saattaneet olla puolus-
tajien heittokivivarastoja.

turvapaikaksi linna on valittu sekä sijaintinsa että luonteensa 
vuoksi. vuori kohoaa n. 45 m saaresjärven yläpuolelle, ja lael-
ta on upeat näkymät pohjoiseen saaresjärvelle. vuorelle on kol-
melta sivulta jyrkkä nousu. rinteet ovat melkein pystysuorat. 
vuoren laelta on löydetty useiden rakennusten perustuksia ja 
kivettyjä liesiä. vuoren länsireunalla on kivivallin perustus, jon-
ka päällä oletetaan olleen puinen paalurakennelma, joka on ai-
kojen saatossa jo lahonnut. saaresjärven puolelta nousevalta 
polulta voi nähdä kallioseinästä irronneen lohkareen, jota kut-
sutaan pirun kamariksi. se muistuttaa porttia, mutta tietoa sen 
porttikäytöstä ei ole. 

luultavasti 1200-luvulla linnaan on tehty tuhoisa hyökkäys, jol-
loin kaikki varustukset paloivat ja paikka hylättiin. paikasta on 
tullut tabu, eli sieltä ei ole uskallettu hakea sinne jääneitä arvok-
kaita esineitä. vuorella on tehty poikkeuksellisen suuria kaiva-
uksia, 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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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17846&lan=fi
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=291010007
http://matkailu.jamsek.fi/fi/luontokohteet/50-kuhmoisten-linnavuori
http://www.museo24.fi/?action=ITimeline::viewTimelineArticle%28%271000%27%29
http://jytu.coolhosting.0lx.net/paijala.php

