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saraakaLLio
opetuskäyttö
Valtakunnallisesti merkittävä kivikautinen kalliomaalausalue, natura 2000 -kohde. 

kuvaus
saraaveden rannalla Laukaan kirkonkylää vastapäätä kohoaa jylhänä näyttävä 40 
metrin korkuinen ja noin 200 metrin pituinen kalliomuodostuma, josta on löydet-
ty runsaasti kivikautisia esihistoriallisia kalliomaalauksia. graniittiseinämässä on 
Fennoskandian laajin kuvakenttä, jossa on yli 100 maalausta tai niiden osaa. ylim-
mät piirrokset ovat noin 16,8 m korkeudella, alimmat 5 m vedenpinnasta. maa-
lauskenttä on 6 x 40 metriä. kuvista näkyy selvästi vain 20, joista harjaantumaton 
tarkastelija saattaa hahmottaa vain viisi-kuusi kuvaa.

pystysuora kallioseinämä näkyy kauas järvelle, ja se on ollut helposti erottuva 
maamerkki vesilläkulkijoille. saraakallioiden edessä yhtyvät Viitasaaren-saarijär-
ven reitin sekä rautalammin reitin vedet. maalaukset ovat länteen aukeavalla sei-
nämällä ilta-auringon puolella. Vuodenkierrolla  ja auringon valoilla ja varjoilla on 
ollut tärkeä merkitys uskomusmaailmassa. tuhansia vuosia vanhat äänettömät 
maalaukset kertovat ankaran luonnon keskellä eläneiden ihmisten maailmasta: 
ajatuksista, uskomuksista, taidoista ja vaelluksista. ymmärtääkseen niiden sano-
maa on astuttava luontoon sekä menneeseen kulttuuriin. saraakalliota pidetään 
muinaisena pyhänä uhri- ja palvontapaikkana. 

kalliomaalaukset näkyvät punertavina alueina kallion pinnassa kuvaten mm. 
koukkupolvisia suomalaisia, hirviä ja veneitä. kalliomaalaukset on tehty punamul-
tavärillä, joka on valmistettu kuumentamalla hematiittipitoista maa-aineista ja li-
säämällä siihen mahdollisesti verta, pihkaa, ureaa ja linnun munia. Ensimmäiset 
maalatut kuva-aiheet ovat noin 6 600 vuotta vanhoja. Voimallinen maalaus lop-
pui pronssiajan alkuun noin 1 500 eaa. 

kallioon on hakattu muinaisia vedenkorkeusviivoja 1700- ja 1800-luvuilta, ns. Va-
lapaton viivat. kallioseinämässä esiintyy uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja.

opasteet ja retkipalvelut
saraakallioille on viittaopaste ränssintieltä, ja sinne on raivattu pysäköintialue. sii-
tä on n. 300 m polku näköalapaikalle. 

Liikkuminen kallioilla omalla vastuulla. alueella ei ole kaiteita eikä katselutasan-
teita. kohde ei sovi liikuntarajoitteisille. jyrkillä kallioilla on  paikoitellen vaarallis-
ta liikkua, ja liikkumiseen kannattaa varautua maaston mukaisin jalkinein. kallio-
seinämän kuvakenttiä ei voi tutkia lähietäisyydelta ilman turvallisuuden takaavia 
kiipeilyvälineitä. kiipeily taas ei ole sallittua muinaisjäännöslain nojalla, koska piir-
rokset voisivat vahingoittua. päijänne-keiteleen kanavalaivoilla esitellään saraa-
kallio-kohteita. kari kunnaala järjestää tilauksesta risteilyjä Liwia-laivallaan, jonka 
kotisatama on Laukaan keskustan satamassa.
Lisätietoa:
kivikäs, pekka 1990. saraakallio. jyväskylä: atena kustannus oy. 
kivikäs, pekka 1997. kalliomaalausten kuvamaailma. jvväskylä: atena kustannus 
oy.
kivikäs, pekka 2000. kalliokuvat kertovat. jyväskylä: atena kustannus oy.
kohisevien koskien Laukaa, toimittanut Helena Hänninen, gummerus oy, jyväs-
kylä 1993.

Lähteet
Esiselvitys Laukaan kivikausiteemojen hyödyntämisessä matkailussa, Laukaan 
kunta, elinkeinotoimi (Eija syrjälä 2010)
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >natura 2000 -kuvaus Vatianjär-
ven-saraaveden alue
http://www.laukaa.fi/matkailu >saraakallio (kuvia ja lisätietoa)
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