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kiVikaudEn kylä Ja 
MuinaisPolku

opetuskäyttö
kohde sopii kivikauden ihmisen toiminnan opiskeluun ja jää-
kauden jälkien tutkimiseen. suomen laajin ja vanhin kivikautta 
monipuolisesti esittelevä kohde.

kuvaus
Muinaispolku liittyy summassaaressa olevaan kivikauden ky-
lään, joka jakautuu kolmeen osaan: itse kylä, ansapolku sekä 
”yläkylä”. 

Rantahiekalla olevassa kylässä on summassaaren uusimpien 
arkeologisten kaivaustulosten perusteella tehdyt ennallistuk-
set kahdesta suurkodasta. Rannalla ja ansapolulla esitellään ki-
vikaudella käytettyjä pyydyksiä ja kivikauden tekniikkaa. ylä-
kylässä on pienempiä erityyppisiä kivikautisten asumusten 
ennallistuksia. 

Polun pituus on n. 2 km. Polun varrella sijaitsevat muinaisjään-
nökset ovat saarenpään kivikautinen asuinpaikka ja saaren-
pään pohjoinen varhaiselle rautakaudelle ajoittuva asuinpaik-
ka.  

Muinaispolun läheisyydessä on arkeologisiin tutkimustuloksiin 
perustuva n. 6000 vuotta vanhan kivikautisen kylän ennallistus. 
Muinaispolun varrella esitellään myös alueen luonnonhistori-
aa aina muinaisrannasta ja jääkauden jättämistä suppakuopis-
ta nykyajan kasvillisuuteen. saarenpään päärakennuksessa on 
erillinen laaja suomen kivikautta esittelevä näyttely.

alueella on pieni museo/opastuskeskus saarenpään talossa.

opasteet ja retkipalvelut 
kivikauden kylä toimii saarijärven museon alaisuudessa. lähi-
osoite kylään on kivikirveentie 38, saarijärvi. saarijärven keskus-
tasta n. neljä kilometriä Jyväskylään päin, valtatieltä 13 käänty-
minen oikealle maantielle 630, josta opastus summassaareen.

kivikauden kylä on avoimen museon kohde. avoimen museon 
sivuilta löytyy tehtäviä koululaisille. 

kivikauden kylällä on paikoitusalue, jonne voi pysäköidä. Polku 
on osittain suhteellisen vaikeakulkuinen, eikä kaikin osin sovi 
liikuntaesteisille. Paikoitusalueelta vie rannassa olevalle lipun-
myyntikioskille helposti kuljettava tie. 

Polun varrella on penkkejä ja kivikauden kylässä on lipunmyyn-
tikioski, jonka yhteydessä on myös pieni kahvio ja WC.

lähteet
http://www.saarijarvi.fi >Palvelut >Museo >kivikauden kylä
http://www.muinaispolut.fi >Muinaispolut >saarijärvi, kivikau-
den kylän muinaispolku 
http://www.avoinmuseo.fi/kivikaudenkyla
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