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Pyhä-häkin 
kansallisPuisto

opetuskäyttö
Pyhä-häkki on koskemattomien aarniometsien ja ikivanhojen 
puiden puisto. Puistossa voi opiskella luontoa hyvin monipuo-
lisesti. natura 2000 -kohde.

kuvaus
Metsähallituksen hoidossa oleva Pyhä-häkki tunnetaan luon-
nontilaisista, mahtavista ikipetäjistään, keloistaan ja kirveen 
koskemattomista hämäristä kuusikoistaan ja soistaan. Etelä-
suomen upeimmat aarnimetsät sijaitsevat puistossa. Monet 
harvinaiset lintu-, hyönteis- ja kasvilajit ovat asettuneet puiston 
vanhojen metsien suojiin. Mäntykankaiden puuston ikä ylittää 
usein 250 vuotta, mutta joukossa on jopa viisi vuosisataa näh-
neitä puuvanhuksia.

Pyhä-häkki soveltuu hyvin päiväretkien kohteeksi myös talviai-
kaan. Puiston luonnosta saa monipuolisen läpileikkauksen kier-
tämällä keskiosiin viitoitetut luontopolut. lyhyempi kolmen 
kilometrin polku kiertelee pääosin vanhan metsän alueella. Pi-
dempi 6,5 kilometrin polku kattaa puiston monet erikoispiir-
teet: matkalla vuorottelevat monenlaiset ikimetsät, metsäiset ja 
avoimet suot sekä pienet metsälammet. Molemmat luontopo-
lut kulkevat Mastomäen mahtavien honkien keskellä. 

lisätietoa retkien suunnitteluun löytyy Pyhä-häkin internetsi-
vuilta sekä Pyhä-häkin kansallispuiston ja natura 2000 -alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

opasteet ja retkipalvelut
kansallispuiston opasteet alkavat saarijärven kaupungintalolta. 
Puiston kupeessa saarijärvi-Viitasaari-tien (nro 651) varrella on 
opastuspiste ja paikoitusalue. Puistoon on opastus nelostieltä 
konginkankaan eteläpuolelta. tien 6501 risteyksestä Pyhä-häk-
kiin on runsaat 20 km.

Puiston opastettujen rengasreittien lähtöpiste on kansallispuis-
ton opastuspiste ja pysäköintialue. 
Riihinevan polku on 1,4 km mittainen. se on merkitty vihreil-
lä maalitäplillä. 
Mastomäen polku (3,2 km) kulkee aarniometsässä. se on mer-
kitty oransseilla maalitäplillä.
kotajärven polku (6,5 km) on merkitty maastoon punaisin maa-
litäplin.
tulijärven polku (17 km) on merkitty maastoon valkoisin maali-
täplin. kierroksen varrella voi yöpyä tulijärven laavulla (saarijär-
ven kaupunki) tai Poika-ahon vuokratuvassa. 
talvisin kansallispuistossa voi hiihtää saarijärven kaupungin ja 
kannonkosken kunnan ylläpitämillä laduilla.

sisällä puistossa, iso-kotajärven rannalla, on keittokatos ja 
muurattu tulisija sekä nuotiopaikka, jotka palvelevat sekä puis-
ton kävijöitä että alueen läpi keski-suomen Maakuntauraa kul-
kevia vaeltajia. Puistossa ei voi yöpyä. kosteina aikoina tarvitaan 
saappaita.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen, saarijärvi
natura 2000 -kuvaus
http://www.luontoon.fi/pyha-hakki
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http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c88.pdf
http://www.luontoon.fi/tuvat/lansisuomi/poikaahovuokratupa/Sivut/Default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140338&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=16194&lan=fi
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/pyhahakki/Sivut/Default.aspx

