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pyHänpään ja pyHävuoren
kallIoMaalaukset

opetuskäyttö
Muinaismuistolailla rauhoitetut n. 6000 vuotta vanhat kivikau-
den kalliomaalaukset päijänteen rannalla.

kuvaus
pyhänpään kalliomaalaukset ovat kivikaudelta peräisin olevia 
punamultamaalauksia, jotka liittyvät muinaisen pyynti- ja keräi-
lyelinkeinoväestön 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 epäsel-
vä. Maalaukset näkyvät selvimmin kylmällä ja kostealla sääl-
lä 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 lou-
hikkoisessa seinämässä parinkymmenen metrin päässä rannas-
ta pyhävuoren lounaisosassa, jyrkimmistä ja komeimmista kal-
liojyrkänteistä 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 pääsei-
nämän oikealla puolella sivuseinämän alaosassa on pieni maa-
lauskuvio, joka saattaa esittää hirveä. 

Maalauksesta n. 700 m lounaaseen sijaitsee peruskarttaan mer-
kitty 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 ruoho-
lahdentie-närväntie-ruoniementie-pyhänpääntie tai pohjoi-
semmasta 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. paik-
ka sijaitsee kuhmoisten kirkosta 18,2 km ne, päijänteen judin-
salonselkään pistävän pyhänpään itäisimmästä kärjestä noin 
120 m lounaaseen. paikka on itäkaakkoon, päijänteen judinsa-
lonselälle katsovalla kallioseinämällä. Maalauskohdat sijaitse-
vat noin 9-12 m päijänteen pinnan yläpuolella. Maalauskohtien 
edustalla on muutaman kymmenen neliömetrin kokoinen kal-
liotasanne noin 6-7 metriä päijänteen pinnan yläpuolella.

pyhänpää on myös geokätkökohde. Museoviraston sivuilta löy-
tyy karttalinkki sekä lisätietoja kohteista. Meola oy järjestää 
opastettuja tutustumisretkiä kohteelle.

lähteet
Museovirasto, kohdekuvaukset
keski-suomen muinaistutkijat
keski-suomen kulttuuriympäristökohteet, kuhmoinen
suomen kalliotaide, Ismo luukkonen
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http://users.jyu.fi/~arjuvi/keskisuomenmuinaistutkijat/pyhanpaan_kalliomaalaus.html
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC33HGR
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=291010014
http://www.meola.fi/leirikoulut.htm
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://users.jyu.fi/~arjuvi/keskisuomenmuinaistutkijat/pyhanpaan_kalliomaalaus.html
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17846&lan=fi
http://www.ismoluukkonen.net/kalliotaide/suomi/pp/pp.html

