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Virmailan kyläkävelylle osallistui 34 henkilöä.  Virmaila on mielenkiintoinen kylä ja täynnä myös 
Päijänteen historiaa.  Kävelyn päätteeksi osa kävelijöistä nousi myös Purtvuorelle ihastelemaan 
Päijänteen selkiä.  
 
Kiitokset kyläyhdistykselle yhteistyöstä kyläkävelyn suunnittelussa!  
Kiitokset kaikille kyläkävelylle osallistuneille!  
 
 
Raportissa käytetyt lainaukset ovat Kalevi Vuorelan toimittamasta Virmailan kirjasta vuodelta 
1981. Kyläkirja toimi oivallisena lähteenä kyläkävelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.  
Kiitokset mielenkiintoisista kyläkirjoista!   
 
Saaren ja asutuksen historiasta 1400 -1500 luvuilla 
 
Varhaisella keskiajalla Virmalansaari eli Nurmensalo, kuten sitä nähtävästi nimitettiin, oli kolmen 
kylän - Nyystölän, Jokioisten ja Sysmän Suurkylän yhteisomistuksessa.  Vielä 1400-luvun lopulla ja 
1500-luvun alussa Kortelahden niittymaa ja Linnasaari olivat Virmailan, Nyystölän ja Sysmän 
Suurkylän asukkaiden yhteistä omaisuutta.  
 
Tarkkoja tietoja siitä, miten Virmaila sai pysyvän maanviljelysasutuksensa, ei ole käytettävissä. 
Vanhoista asiakirjoista on saatu selville, että vuonna 1486 on ensimmäiselle saarelaiselle 
Willmarille erotettu oma tila. Ensimmäinen asukas saapui Nyystölän kylästä. Saaren nimi onkin 
saattanut kehittyä ensimmäisen tilallisen nimestä (1539 Widmarsalo, 1552 Wijhmala, 1590 
Widmarila tai Wirdmala). Virmailassa oli vuonna 1539 neljä veroa maksavaa taloa, Olavi 
Niilonpoika, Widmar Niilonpoika, Markus Laurinpoika ja Heikki Maununpoika. 
  
Rapalan omistaja Pietari Sigfridinpoika sai haltuunsa kaikki Virmailan tilat vuonna 1582. Tämä 
saattoi tapahtua siten, etteivät talolliset pystyneet suorittamaan verojaan.  Hän hankki 
verovapauden Virmailan tiloille suorittamaansa ratsupalvelusta vastaan. Hänen isännyytensä jäi 
lyhytaikaiseksi - hän kuoli 1583. Mutta hänen toimestaan sai alkunsa varsinainen Virmailan 
ratsutila, johon sittemmin kuuluivat kaikki Virmailan kylän alueella olleet tilukset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Virmailan kyläkävelyn maisema-, kulttuuri- ja luontokohteet  
 

Kohde 1. Lähtö Vuorelan sorakuopalta 
 
Kohde 2. Sonnilaidun – perinnemaisemaa 
 
Arvot: 
Tien varressa on vanha sonnilaidun. Sitä rajaa 
vielä tänä päivänäkin kiviaita. Kuivimmilta 
osiltaan vanha perinnebiotooppi on säilyttänyt 
perinnebiotooppiarvoja. Kohteeseen liittyy 
tarina hiehojen astutuksesta. Alueen ja tien 
reunassa on pitkä ja vielä melko hyväkuntoinen 
kiviaita. Kohde muodostaa maisemaan 
mielenkiintoisen yksityiskohdan kiviaitoineen ja 
suurine pihlajineen.  
 
Ongelma:  
Vanha laidun alue umpeutuu ja rehevöityy 
laidunnuksen tai niiton puuttumisen takia.  
 
Toimenpidesuositus: 
Kohteeseen maatalouden ympäristötuen 
erityistukea max. 450 € / ha. Lampaat sopisivat 
hyvin laiduntamaan kohdetta. Hoito voidaan 
toteuttaa myös niittämällä ja korjaamalla 
niittojäte pois.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kohde 3. Kylän historiaa – Peräkylä eli 
Metsäkulma 
 
Arvot:  
Etukylä ja Takakylä ovat muodostaneet 
kahteen paikkaan asettuneen kylän 
kyläkeskukset. Virmailan saaren Etukylä 
lienee asutettu jo myöhäiskeskiajalla.  
 
Etukylän Honkola ja Mäkelä on jaettu 
vanhasta Virmailan ratsutilasta.  Näistä 
tiloista jaettiin myös Peräkylän tilat; 
Vuorela, Jaanila ja Sipura. Ne ovat 
siirtyneet Etukylästä jakojen seurauksena.  

 
 
Toimenpide-ehdotus:  
Kylän tilojen ja torppien ja talojen tarinat 
voisi koota lyhyeksi tekstiksi. Kylän ja 
talojen historiaa voisi hyödyntää kylää 
kiertävällä kyläpolulla.  
 
 
 
Alla oleva isompi aitta on tehty 
Myllyvuoren vanhan tuulimyllyn hirsistä.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kohde 4. Myllymäki – historiaa  
 
Arvot:  

Myllymäki sijaitsee kylän itäreunassa 
Vuorelan tilan talouskeskuksen 
pohjoispuolella ja muodostaa kylän maisemaa 
rajaavan elementin. Entisaikaan Myllymäellä 
harrastettiin piirileikkejä. Siihen aikaan mäeltä 
oli hieno näköala pohjoiseen Tehinselälle ja 
etelään peltojen yli Virmailanselälle ja 
Käkisalmeen päin. Eräinä kesinä 1920-luvulla 
sinne kokoonnuttiin iltatulille miltei joka 
sunnuntai, ei ainoastaan vappuna, helluntaina 
tai juhannuksena.   

 
Myllymäki näkyy kuvissa maisemaa rajaavana 
elementtinä. 

 
 
 

 

 
 



Kohde 5. Myllymäen lehmusmetsä ja arvokas 
moreenimäki  
 
Arvot:  
Myllymäessä on myös suojeltu 
lehmusmetsikkö. Osa alueesta on vanhaa 
laidunaluetta. Rinteessä on yli 50 puumaista 
lehmusta ja 100 pensasmaista lehmuksen 
tainta. Suuret lehmukset pellonreunassa ovat 
maisemallisesti hieno yksityiskohta 
kylämaisemassa. Lehtomaisella alueella 
kasvavat mm. taikinamarja, lehtokuusama ja 
tuomi.   
 
Metsälehmus eli niinipuu on ollut ennen 
vanhaan tärkeä käyttöpuu. Kaarnan alla oleva 
niinellä oli ennen suurta taloudellista arvoa. 
Kulttuuri onkin hävittänyt metsistämme 
metsälehmuksen. Puuta kuitenkin kasvaa 
yleisesti Virmailan saaressa. Niinestä on tehty 
köysiä, kalaverkkoja ja säkkejä. Lisäksi 
puuainesta on käytetty huonekaluihin, 
viikatteenvarsiksi, suksipuiksi tai 
suksisauvoiksi. Metsälehmusta voidaan pitää 
jääkauden jälkeisen lämpökauden jäänteenä.  
 
Myllymäki itsessään on arvokas 
kumpumoreeni. Se on 40 metriä korkea laaja-
alainen moreenimuodostuma. Sillä on selkeä 
kilpimäinen muoto. Sen rinteet ovat selkeät ja 
paikoin hyvinkin jyrkät. Moreenipeitteen 
paksuus on noin 15- 30m. Maisemallisesti 
Myllymäki hahmottuu ympäristöstään hyvin, 
koska sillä on suhteellisen suuri korkeus. 
Alueen koillisosasta avautuu hieno näkymä 
Päijänteelle.  
 

Kokonaisuudessaan Myllymäen luonnonarvot ja 
historialliset arvot ovat suuret. Nimensä mäki 
on saanut sillä aikoinaan sijainneen tuulimyllyn 
takia. Kohteiden sijoittuminen 
kulttuurimaisemaan nostaa myös maiseman 
arvoa.  
 
Toimenpide-ehdotus:  
Kohde säilyy erilaisten suojelualueiden takia.  
Ne tulisi tuoda esiin maisemassa ja mäelle olisi 
mukava päästä ihailemaan näköaloja ja 
kasvillisuutta maanomistajan luvalla.  



 
Kohde 6. Metsäsaarekkeet, ojanvarret ja 
yksittäiset peltokivet  
 
Arvot:  
Kylän peltoaukealla näkyy useita erilaisia ja 
erikokoisia metsäsaarekkeita, ojanvartta ja 
maakiviä.  Ne ovat tärkeitä 
maisemaelementtejä ja ne tarjoavat 
alueen nisäkkäille ja linnuille pesä-, 
ruokailu- ja lepopaikan. Lisäksi niissä 
kasvaa komeita metsälehmusyksilöitä.  
 
Toimenpidesuositus:  
Kohteiden hoitoon on haettavissa 
maatalouden ympäristötuen erityistukea 
(luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistäminen). Saarekkeet ovat 
säilyttämisen arvoisia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kohde 7. Haaksivalkama 
 
Arvot:  
Haaksivalkama on yhä paikannimenä 
kartassa. Se on Virmailan vanha 
maihinnousupaikka ja venevalkama ja on 
ollut käytössä jo keskiajalta lähtien. Sen 
kautta oli lyhin kulkureitti vesitse ja jäitse 
Jokioisten ja Nyystölän suuntaan. Paikka on 
ollut venerantana jo muinaisina  
aikoina, kun sysmäläiset ovat tulleet 
heinäntekoon Kortelahden niitylle.  
 
 
 
Kohde 8. Kosteikko ja alavat pellot  
 
Arvot:  
Alavan peltoaukean reunassa on 
kosteikkoalue/ suoalue. Se lisää alueen 
luonnon monimuotoisuutta. Se on 
esimerkiksi sammakoille lisääntymisalue. 
Kuulimme kävelyllä viitasammakon 
ääntelyä.  
 
Toimenpidesuositus:  
Alueen toimivuutta voidaan parantaa 
tuomalla esiin avovettä, eli kunnostamalla 
kosteikkoa. Sen hoitoon ja kunnostukseen 
on mahdollista hakea maatalouden 
ympäristötuen erityistukea 
(monivaikutteisten kosteikkojen 
perustaminen ja hoito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Suuri osa Virmailan pelloista sijaitsi alavilla 
mailla, jotka keväisin Päijänteen noustessa 
saattoivat jäädä tulvaveden alle. Vuonna 1899 
vesi oli niin korkealla, että pieni hinaaja pääsi 
kulkemaan Kortelahdenniityn yli 
Haaksivalkamaan.  



 
Kohde 9. Kortelahden torppa ja vanha 
kauppa 
 
Arvot:  
Kortelahdessa on säilynyt kesäasuntona 
vanha torppa ja torpan pihassa olevat aitat. 
Torppa on toiminut myös kauppana ja aitat 
varastoina.  
 
 
 
 

Varasto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korteniemen ukko. Luonnonkivi on löydetty 
Ukonniemen päästä 1930- luvulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kohde 10. Kortelahden laituri ja paikan 
historiaa   
 
Arvot: 
Kylällä on ollut höyrylaivalaituri 
Korteniemessä.  Laiturista on jäljellä sen 
paikasta kertovat kivet. Laituri on nykyisin 
osa mökkitonttia.  Paikalla on ollut vilkasta 
elämää.  Aluksi laituri on pukkilaituri. Eino 
Lehtovirta ja Kustaa Virtanen rakensivat 
ensimmäisen makasiinin rantaan.  
 
Virmailan ensimmäisen höyrypurren, 
Pumpulan osti Juho Vuorela vuonna 1911. 
Mäkelään ostettiin vuonna 1915 höyryalus. 
Moottoriveneliikenne eli kulta-aikaansa 
1940- 50. Pisimpään Päijänteen vesillä 
liikkui Virmailassa vuonna 1918 rakennettu 
Onerva. Se oli vesillä 50 kesää.  
 
 

 

Veikko E. Nurmisen muisteluja runon 
muodossa Höyrylaivojen kulta-ajalta. 



 
 
Kohde 11. Vesistömaisemat ja tarinat  
 
Arvot:  
On hienoa, että rannalla sijaitsevaan kylään 
avautuu vesistönäkymiä. Pajukon 
poistaminen rannasta on tärkeää.   
Vesistöt ovat olleet Virmailan kulkureitti jo 
kauan. Kirkkoveneillä kuljettiin kirkkoon. 
Peräkylällä ja Etukylällä oli omat 
kirkkoveneet. Ennen Padasjoen Pyhän 
Birgitan kirkon perustamista kirkkomatkoja 
tehtiin Hollolaan ja Sysmään. Kylän 
historiaan ja tarinoihin liittyy kiinteästi 
vesistöt.  
 
Toimenpiteet:  
Pellon ja vesistön välisen reunavyöhykkeen 
hoitoon voidaan hakea maatalouden 
ympäristötuen erityistukea.  
 
 
Kohde 12. Kaskenpolttoa ja viinan 
tiputtelua 
 
Arvot:  
Kylässä on paljon tarinoita koskien 
kaskenpolttoa ja viinan tiputtelua. Metsiä 
on hyödynnetty viljelysmaana ja korven 
kätköissä on voinut toteuttaa laittomia 
puuhia. Kaskimaat raivattiin yleensä 
mäenrinteille sisämaahan, minne tulvat 
eivät ulottuneet. Nämä seikat kertovat 
elävästi saaren elämästä. Viinanpolttoa on 
tuskin ollut enempää kuin muuallakaan. 
Mutta tarinat elävöittävät entisaikojen 
saaren elämää.  

 
 
Toimenpide-ehdotus:  
Metsiin voisi saada kaskeamisesta, 
metsäluonnosta ja vaikkapa viinan 
tiputteluun liittyvistä tarinoista kertovan 
opastetun reitin.   
 
 
 
 

Martti Suntelan muistelua kaskeamisesta. 
 
Virmailassa kaadettiin kaskea vielä viime 
vuosisadan puolivälissä, kun muualla Padasjoella 
siitä oli jo luovuttu. Kruunun taholta kaskeamista 
pyrittiin estämään, jotta puutavaraa olisi riittänyt. 
Kaskeaminen jatkui kuitenkin Virmailassa entiseen 
tapaan. Nimismies halusi estää Virmailan miesten 
kaskeamista, mutta siihen nämä eivät alistuneet. 
Kun eräs isäntä haastettiin oikeuteen vastaamaan 
metsän hävityksestä, tämä puolustautui sanomalla, 
kaskiviljelys on meille välttämättömyys. Miten 
muuten me voisimme maksaa kruununverot kuin 
kaskirukiilla? Muijat ovat aina ennustaneet 
maailmaloppua ja herrat metsien loppumista, 
mutta kumpaakaan ei ole tähän mennessä tullut. 
Tämä vastine tyydytti oikeutta ja syyte kumottiin ja 
virmailaiset polttivat kaskea edelleen.  

Kun kirkkoveneillä soudettiin kilpaa, Laukkulan 
rengit olivat yleensä Metsäkulman eli Peräkylän 
veneen airoissa ja Mäkelän Ulrika-emäntä istui 
Etukylän veneen peränpitäjänä. Tämä vanhuuteen 
asti tarmokas nainen innosti omia soutajiaan 
sanoen: ”Vetäkeä, Vetäkeä, että Laukkulan renkien 
laiskansuonet oikenevat. (Kaarlo Vuorela) 

Kun viinanpoltto kiellettiin 1865 keisarillisella 
asetuksella, virmailaisille avautui kovat ajat. 
Puuhasta, jota Virmailassa oli nähtävästi 
harjoitettu laajassa mittakaavassa sukupolvesta 
toiseen, jouduttiin nyt maksamaan kovia sakkoja. 
Vuosina 1870 -1883 sakotettiin Virmailassa 10 
henkilöä aineen valmistuksesta ja 12 henkilöä sen 
myynnistä.  
 
Viinaa poltettiin tavallisesti suojaisilla 
metsäseuduilla mm. Mannilan, Aittokorven ja 
Järvimäen ympäristössä ja Suurmäenvuoren 
rinteillä. Näitä kuusikon pimentoja käytettiin 
hyväksi vielä 1900- luvun alussa.  



 
Kohde 13. Virmailan vanha koulu  
 
Arvot:  
Kylässä on ollut koulu. Koulu on nykyisin 
yksityisomistuksessa. Kouluun liittyy paljon 
muistoja ja tarinoita. Koulun on 
suunnitellut arkkitehti Kauno S. Kallio 
vuonna 1925. 
 
 
Kohde 14. Vesimylly, pärehöylä ja 
Porttilan aho 
 
Arvot: Sipuran ja Jaanilan välisellä portilla 
oli suosittu tanssi- ja leikkipaikka 1900-
luvun alkuvuosina. Siellä oli aikoinaan 
torppa, jonka tasainen pihamaa sopi 
tanssimiseen.  Jaanilan purossa sijaitsi 
kylän yhteinen pärehöylä 1800-luvun 
lopulla. Purossa oli aiemmin ollut yhteinen 
mylly. Höylä on purettu 1950-luvulla.  
 
Kohde 15. Arvokas kulttuurimaisema  
 
Arvot:  
Virmailan maisema on ollut 
maakunnallisesti arvokasta maisemaa.  
Maisema on vieläkin tasapainoista 
vanhojen tilakeskusten ympärille 
syntynyttä viljelysmaisemaa, jota 
elävöittävät pienet yksityiskohdat kuten 
metsäsaarekkeet ja ladot. Virmailan kylän 
tarinat ja historia näkyy maisemassa 
vieläkin. Virmalansaari on topografialtaan 
muuta Päijät-Hämettä 
suurmittakaavaisempaa vuorimaata. 
Alueella tyypillistä ovat kuusivaltaiset 
sekametsät, harvaan asutut kallio- ja 
moreeniselänteet ja siirtolohkareet. 
 
Toimenpidesuositus:   
Erityisen tärkeää on, että kylän pellot 
pysyvät viljeltyinä ja peltojen 
yksityiskohdat kuten saarekkeet 
säilytetään.  Rakennuskanta säilyy vain jos 
niitä käytetään ja tarvitaan. Rakennuksien 
korjaamiseen voi saada ELY-keskuksesta 
korjausavustusta. 



 
 

Kohde 16. Virmailan teiden ja 
kestikievareiden historiaa  
 
Arvot:  
Virmailaan on aina saavuttu veneellä tai 
jääteitse. Virmailan kautta on kulkenut 
ikiaikainen jäätie Padasjoen Jokioisten 
kylästä, eli nykyisestä kirjonkylästä kohti 
Sysmää. Vanhan jäätien varrella on ollut 
kievarinpitovelvollisuus.  
 
Ensimmäinen maantie valmistui vasta 
1955.  Sen pituus Kellosalmen lossilta 
Virmailaan oli 10 km. Aluksi Kellosalmessa 
oli käsin kuljetettava lossi, jolla mahtui 
linja-auto tai muutama henkilöauto. 
Vuonna 1962 saatiin moottorikäyttöinen 
lossi. Samoihin aikoihin tie luovutettiin 
valtion hoidettavaksi.   

 

Vielä 1900-luvun puolivälissä 
virmailalaiset saattoi tunnistaa 
kävelytyylistä. Astellessaan kirkonkylän 
raittia he nostivat jalkojaan korkealle, 
koska olivat kotikylässään tottuneet joka 
askeleella harppomaan kivien, kantojen ja 
kuoppien ylitse.  



Kiipeäminen Purtvuorelle  
Kävelyn lopuksi osa kiipesi vielä ihailemaan Päijänteen maisemia Purtvuorelle! 
 

 
 
Purtvuorella muutamia vuosia sitten 
riehunut myrsky avasi hienot näkymät 
Päijänteelle.  Alueella kasvaa komea koivun 
ja männyn taimikko, joka tulee peittämään 
näköalan. Purtvuorelta avautuu nyt hieno 
panoraama Päijänteelle. Vastarannalla 
Tehinselän takana on Sysmä. Alueelle sopisi 
näkötorni.  
 
 
Linnasaaren muinaisjäännösaluetta etsittiin 
myös maisemasta.  
 
 

 
Mahdolliset jatkotoimenpiteet kylän maisemanhoidossa ja kulttuurin hyödyntämisessä: 
 

1. Kylään ja sen ympäristöön saisi erinomaisia maisema- ja kulttuuripolkuja 
Polut toimisivat opastettuna kuvauksina saaren elämästä ja luonnosta ja maisemasta 
menneinä aikoina ja nykyään  

2. Virmailan kyläkirjat tarjoavat hienon aarreaitan retkien ja opastusten tekoon. 



Liitekartta. Kyläkävelykartta ja kävelty reitti.  Sisältää Maanmittauslaitoksen peruskartan 06/2012 
aineistoa. 


	Virmaila kansi
	KATRIINA_VIRMAILAN KYLÄKÄVELY 28 10 2012 , Korjattu.pdf

