
©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                   © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

Pyhäkankaan kaRsikko
opetuskäyttö
kohde sopii historian opiskeluun. levähdyspaikka vainajien 
saattomatkalla. 

kuvaus
Vanha kievari- ja kirkkotie kulki Pyyrinlahden (nyk. konginkan-
kaasta) ja saarijärvellä olevan Pyhäjärven kurenlahden välisen 
kannaksen yli jo ennen saarijärven seurakunnan perustamista 
v. 1639. omaiset kuljettivat tietä pitkin vainajansa hautuumaal-
le.

karsikko on sijoittunut kohtaan, jossa vanha tie Pyyrinlahdes-
ta tullessaan tekee moneen kilometriin ensimmäisen nousun-
sa, joka on kohtalaisen vaikea. siinä oli sopiva hevosten lepuu-
tuspaikka. 

Pyhäkankaan kautta kuljettivat vainajansa saarijärvelle liimat-
talan ja laajarannan kyläläiset, Riihilahdessa asuvat liimattalan 
torpparit ja konginkankaan Pyyrinlahden puoleiset asukkaat. 
Ruumiit kuljetettiin kärryillä ja hevosilla Pyhäkankaan Multi-
harjun mäen juurelle ja siitä loppumatka joko kantaen (ennen 
vuotta 1740, jolloin tie raivattiin), reellä tai riu’uilla. 

karsikko tehtiin saattoväen levähtäessä Multaharjun mäellä 
hengästyttävän nousun jälkeen ennen hankalakulkuista loppu-
matkaa. Petäjään veistettiin tien puolelle puumerkki, vuosiluku 
ja risti tai ainakin jokin näistä. samaan petäjään veistettiin ilmei-
sesti samasta perheestä olevien vainajien merkit. Vanhin säily-
nyt vuosiluku on 1833 ja nuori 1897. Petäjien alaoksat karsittiin 
ja erään tiedon mukaa otettiin oksa kotiin muistoksi. 

opasteet ja retkipalvelut
Pyhäkankaan karsikko sijaitsee n. 300 metrin päässä saarijär-
ven ja konginkankaan väliseltä rajalta saarijärven puolella. kar-
sikolle johtaa häkkilä-liimattala-tien varressa olevalta merkki-
pylväältä parinsadan metrin mittainen polku.  

kohde sijaitsee saarijärven pyöräilyreitin varrella hirvaanmäes-
sä. Vieressä on Jokimaan erätupa. kohteet on merkitty kartalle 
punaisin pallukoin.

karsikkotien läheisyydessä kangasjärven rannalla sijaitsee Jo-
kimaan erätupa osoitteessa Jokimaantie 35, 43100 saarijärvi.  
se soveltuu erinomaisesti erähenkiseen majoitukseen ryhmille. 
kohteeseen on saatavissa tilauksesta myös ateriapalvelut ryh-
mille sekä opastuksia karsikkoon. yhteyshenkilö on Pertti hok-
kanen, puh. 0400 239 028.

lähteet
http://www.luonnonvoimaa.net >luonto, liikunta, kalastus 
yms. >luontokohteet >Pyhäkankaan karsikko
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