
PÖYKÄRIN MUINAISLINNA 

Eteläisen Suomen alueella on lukuisia mäkiä, joilla on sijainnut lähinnä rautakaudella muinaislinna. Osalla 

näistä on vielä nykyään nähtävissä rakenteita, joiden perusteella voidaan arvioida linnan suuruutta ja 

käyttötarkoitusta. Kerromme tässä siitä, miten kotiseutuyhdistys voi edistää alueensa historian tuntemista 

ja samalla yhdessä Museoviraston kanssa pitää huolta näistä kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista. 

Pöykärin muinaislinna sijaitsee entisen Karjalohjan alueella, Tallaan kylässä Lohjanjärven rannalla. Mäki, 

jolla muinaislinna sijaitsee, rajoittuu lännessä Lohjanjärven Hauravedestä Puujärven suuntaan ulottuvaan 

soistuneeseen lahdelmaan, jonka läpi kulke Hotopohjanoja. Pohjoisessa ja idässä mäki rajoittuu peltoihin, 

etelässä Hauraveteen. Itse muinaislinna sijaitsee mäen lounaisosassa sen korkeimmalla kohdalla noin 30 m 

Lohjanjärven nykyistä vedenpintaa korkeammalla. Linnan käytössä ollessa 1000 – 1200 –luvuilla 

Lohjanjärven pinta oli noin 3 m nykyistä tasoa korkeammalla, joten mäki oli tuolloin etelästä, lännestä ja 

pohjoisesta veden ympäröimä. Nykyäänkin mäeltä avautuu kauniita näkymiä sitä ympäröivään 

maaseutuun, joten tältäkin osin paikka on käynnin arvoinen. 

Muinaislinnan aluetta rajoittaa idässä ja etelässä yhteensä noin 80 m pitkä kivivalli, jonka leveys vaihtelee 

2,4 – 4 metriin. Vallin itäosassa on nähtävissä kaksi noin 2 m leveää portinaukkoa. Muilta osin mäen rinne 

on niin jyrkkä, ettei sitä myöten voi mäelle juurikaan nousta. Vallin ja kallionjyrkänteiden rajaama alue on 

kaikkiaan noin 3100 neliömetriä. Muinaislinnan alueella ei ole nähtävissä muita rakenteita, eikä alueella ole 

tehty tutkimuksia niiden tai muidenkaan historiallisesti kiinnostavien asioiden selvittämiseksi. Paikka on 

merkitty maastotietokantaan, joten sen löytää helposti. 

Vuonna 2013 Karjalohjan kotiseutuyhdistys alkoi neuvotella Museoviraston kanssa muinaislinnan alueen 

hoidosta, koska asiasta aikanaan sopinut Karjalohjan kunta oli lakkautettu. Yhdessä laadittiin alueelle 

hoitosuunnitelma. Tämän perusteella yhdistys raivaa alueelta pensaikon, poistaa hakkuutähteet, pitää 

alueelle johtavan polun kulkukelpoisena ja yhdessä Museoviraston kanssa laatii opastaulun. Lisäksi yhdistys 

seuraa alueen kuntoa ja tarvittaessa ilmoittaa Museovirastolle havaitsemistaan ongelmista. Näitä tehtäviä 

varten Museovirasto myönsi Kotiseutuyhdistykselle avustuksen. Alueen omistaja on antanut 

suostumuksensa hoitosuunnitelman mukaisiin töihin. Ilman tätä ei töitä voitaisi tehdä. 

Kotiseutuyhdistys järjesti 26.8.2015 alueella raivaustalkoot ja myöhemmin kerättiin muinaislinnan alueelta 

raivattu aines pois. Polun merkitseminen ja opastaulu tehdään vuonna 2016. Tämän jälkeen muinaislinnaan 

tutustuminen on nykyistä helpompaa. Kiinnostavaa olisi saada muutkin Lohjan alueella olevat muinaislinnat 

tai niiden paikat laajempaan tietoon ja mahdollisesti matkailukartalle. 
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