
Linnavuori – upea näköala- 
paikka ja kulttuurikohde

Kuhmoisten rautakautisen Linnavuoren laelta aukeaa upea 
näkymä läheiselle Saaresjärvelle ja kauempana siintävälle 
Päijänteelle. Vuoren tasainen laki putoaa kolmella sivulla 
jylhinä ja jyrkkinä, lähes pystysuorina seinäminä 45 metriä 
alempana sijaitsevan Saaresjärven rantaan. Muinaislinnan 
neljännellä, loivemmalla länsisivulla näkee vielä nykyisinkin 
kivimuurien jäänteitä. 

Linnavuoren laella sijainnut linnoitus on ollut Kuhmoisten 
väen turva- ja pakopaikkana rautakauden päättymisen 
kynnyksellä 1000-luvun alkuvuosina. Vuori on kuulunut sen 
aikaiseen muinaislinnaketjuun, johon kuuluvat etelässä  
Padasjoen Linnasaari ja pohjoisen suunnassa Jämsän- 
kosken Linnasenvuori sekä Jämsän Pukinvuori.

Kuhmoisten Linnavuoren laelta on tehty pohjoismaiden 
rikkain pakovuoren esinelöytö – vuoren laella on ollut 
kymmenittäin aseita, keihäänkärkiä, puukkoja, kirveitä, ta-
lousesineitä ja koruja. Sieltä on myös löydetty rakennusten 
perustuksia ja kivettyjä liesiä. 

Linnavuorelle on opastus Puukkoistentieltä. Vuoren alla on 
parkkipaikka ja opastustaulu, jossa kerrotaan vuoren his-
toriasta. Linnavuorta hoitaa nykyään Kuhmoisten kotiseu-
tuyhdistys. Vuoren laelle vievä polku ja portaat on uusittu 
vuonna 2020. Levähdys- ja evästaukopaikkana toimii vuo-
ren laella oleva pöytäryhmä.

Kuhmoisten Kuhmurat-maastopyöräreitistö ja Santusjärven  
laavu sijaitsevat Linnavuoren lähistöllä. Isojärven kansallis- 
puistoon on matkaa 20 kilometriä.

Linnavuoreen voi tutustua siellä pesivien  
korppien Ajatus ja Muisti opastamana. 

Linkki Kuhmoisten yhtenäiskoulun  
oppilaiden luomaan mobiilisovellukseen  

löytyy osoitteesta tarinasoitin.fi/kuhmopas.

Tiesitkö?Tiesitkö?
Kuhmoisten Linnavuori löytyy useimmista lähteistä  
nimellä Päijälän Linnavuori, sillä vuori on osa hyvin  
laajaa Päijälän maakirjakylää. 

Nykyään vuoresta suositellaan kuitenkin käytettävän  
nimeä Kuhmoisten linnavuori, sillä nykyinen Päijälän 
kylä sijaitsee yli 20 kilometrin päässä Linnavuorelta. 

Lisäksi Päijälä-nimeä käytetään Kuhmoisten kirkonky-
län kupeessa sijaitsevasta historiallisesta raittikylästä,  
Päijälän raitista, jossa alkuperäiset Päijälän kylän talot 
ovat sijainneet. 

LINNAVUORENTIE 115 
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Parkkipaikka, opastaulut,  
portaat, vuoren laella näkö- 
alapaikka ja pöytäryhmä.

Huomaathan!Huomaathan!
Linnavuori on muinaismuistoalue  
ja kuuluu lisäksi luonnonsuojelu- 
alueeseen. 

Linnavuoren laella ja ympäris- 
tössä on kielletty kaivaminen,  
leiriytyminen ja avotulen teko. 

Älä jätä roskia luontoon.
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Näyttely Kuhmoisten kirjaston galleriassa, Toritie 42

6.8.–15.9.2021

Vuosi 1300: Linnavuoren raunion päällä kaartelee pakkasilmassa 
korppipariskunta etsien jotain syötävää. Vuoren laella näkyy vain  
tulisijojen raunioita, varustuksien lahoavia jäänteitä ja auringon- 
säteiden paljastamia ruosteen punaisia aseita juuttuneena jäiseen 
maahan. Ihmiset ovat hylänneet paikan jo vuosia sitten.  
Ensimmäisen kevättuulen tullessa korpit kantavat uudet  
risut pesäänsä vuoren rinteelle ja jäävät odottamaan.  
(Keski-Suomen museon arkeologi Miikka Kumpulainen)

Tutkijoita on jo kolmen vuosikymmenen ajan askarruttanut Kuhmoisten  
Linnavuoren historia. Miksi syrjäiseltä Kuhmoisten erämaassa sijaitsevalta  
vuorelta on tehty niin huikea esinelöytö, että se lyö määrällään ja laadullaan 
kaikki muut pohjoismaiset linnavuoret? Mihin ihmiset lähtivät, ja miksi esineet 
jäivät vuoren laelle, vain ohuen sammalkerroksen alle?

Tätä Linnavuoren mysteeriä pääsee nyt tutkimaan omin aistein elokuun alussa 
2021 avautuvassa näyttelyssä! Esillä on Linnavuorelta löytyneitä esineitä, jotka 
palaavat nyt ensi kertaa kaivausten jälkeen Kuhmoisiin. Lisäksi paikallinen  
seppä Juho Pohjolan on takonut näyttelyyn Linnavuoren löytyneiden  
esineiden kopioita.

Linnavuorella sijainneita linnoituksia pääsee tutkimaan pienoismallista, jonka 
rakentaja on Linnavuoren ensimmäisen löydön tehnyt Hannu Kilpinen.  
Esillä on myös aseita, muinaista pukeutumista, ja kuvamatka Linnavuoren  
historiaan, kaivauksiin ja löytöihin.

Näyttelyn järjestää Kuhmoisten kotiseutuyhdistys ry Manner-Suomen  
maaseuturahaston avulla. Kuraattorina toimii FM Karoliina Vitikainen.

VAPAA PÄÄSY

Kuhmoisten  
Kotiseutuyhdistys ry

Taustakuva: ote kuhmoislaisen taiteilija Markku Löfmanin Linnavuori-aiheisesta maalauksesta.

Tule viettämään  
SUOMEN LUONNON 

PÄIVÄÄ
 mystisellä Linnavuorella 

28.8.2021 
klo 12.00 – 16.00

Opastus  
puolen tunnin välein!

Kuhmoisten vapaa- 
ajanasukkaat ry


