
1. Pyhä-Häkin kansallis-
puisto tunnetaan luon-
nontilaisista, mahtavista 
ikipetäjistään, keloistaan 
ja kirveen koskematto-
mista hämäristä kuusi-
koistaan ja soistaan. Ete-
lä-Suomen upeimmat 
aarnimetsät sijaitsevat 
puistossa. 
 

2. POKE Tarvaalan maa-
talousoppilaitos ja 3. 
Saarijärven luonnonva-
rainstituutti sijaitsevat 
luonnonkauniilla paikalla 
Saarijärven vesireitin ää-
rellä. Vuonna 1856 perus-
tettu maatalousoppilai-
toksen alue on merkitty 
Keski-Suomen maakunta-
kaavassa valtakunnallises-
ti arvokkaaksi rakennetuk-
si ympäristöksi. 
 

1. Raivaajapatsas on tai-
teilija Helmer Selinin 
suunnittelema ja Häkki-
län kyläläisten kokoama 
muistomerkki.  

3. Keskusta kulttuurikävely 

ja kulttikätköt Saarijärven 

keskustan kulttuurikohteisiin 

tutustuu parhaiten kävelemäl-

lä. Koko kierros on muutaman 

kilometrin mittainen. 

 

6. Kulhanvuoren ja Sy-
väojan rotkon alueella 
on retkipolku tauko-
paikkoineen. Polku 
kulkee vaihtelevassa 
maastossa lammen 
rantamilla ja vuoren 
rinteellä sekä osaksi 
erikoisessa rotkolaak-
sossa. 
 

2. Kolkanlahden metsä-
koulu ja riistapolku  
Saarijärven metsäoppilai-
tos on perustettu v. 1949 
entisen Saarijärven reser-
vikomppanian tiloihin. 
Metsäoppilaitoksen piha-
piiristä alkaa riistapolku. 

3. Julmat lammit  
Luonnonsuojelualueen 
12 lammesta retkeily-
käytössä on nykyään 
kolme ensimmäistä 
lampea ympäristöi-
neen. Kävelyreitti on 
osana Kolkanlahden 
maastossa kiertävää 
Runebergin eräpolkua, 
jonka kokonaispituus 
on n. 12 km.  

5. Saarijärven museo 
on kaupunginmuseo ja 
paikallismuseo, joka 
pyrkii palvelemaan ko-
ko Saarijärven seutu-
kuntaa. 

SAARIJÄRVEN YMPÄRISTÖKASVATUSKOHTEET 

6. Pyhäkankaan 
karsikko on histo-
riallinen levähdys-
paikka vainajien 
saattomatkalla.  
 

7. Juholan polku  
Juhola on Tapperin tai-
teilijaveljesten kotitila. 
Maastoreitti esittelee 
veljesten tuotantoon 
liittyviä kohteita. 

8. Kivikauden kylä ja 
muinaispolku  
Rantahiekalla olevaan 
kylään on ennallistettu 
kaksi suurkotaa. Rannalla 
ja ansapolulla esitellään 
kivikaudella käytettyjä 
pyydyksiä ja tekniikkaa. 

9. Mahlun maapallo-
patsas on Matti Ruta-
sen vuosien 1950-55 
aikana rakentama us-
konnollinen muisto-
merkki. 

10. Mahlun maa-
moottorimuseossa on 
kokoelma Kalajärven 
Kalaseura ry:n kerää-
miä ja kunnostamia 
maamoottoreita 1900-
luvun alusta aina 1950-
luvulle saakka. 

11. Reinilän puulaji-
puisto on yksityinen, 
9 hehtaarin puisto-
mainen metsäalue 
Koiralammella. 

1. Sammakkokangas 
Oy on pohjoisen Keski-
Suomen kuntien vuon-
na 2003 perustama jä-
tehuoltoyhtiö. Yhtiö 
hoitaa viiden kunnan 
(Kannonkoski, Karstula, 
Kinnula, Kivijärvi ja Saa-
rijärvi) jätehuollon pal-
velutehtävät.  

Luontokohteet 
 
1. Pyhä-Häkin kansallispuisto 

2. Kuorejärven lintutorni 

3. Julmat lammit ja Runebergin 

eräpolku 

4. Seitsemän järven melontareitti  

5. Lautajärven lintutorni 

6. Kulhanvuoren reitti 

Kulttuurikohteet 
 
1. Raivaajapatsas 

2. Kolkanlahden metsäkoulu, 

riistapolku 

3. Keskustan kulttuurikävely 

4. Lumperon vallitukset 

5. Saarijärven museo 

6. Pyhäkankaan karsikko 

7. Juholan polku 

8. Kivikauden kylä ja muinais-

polku 

9. Mahlun maapallopatsas 

10. Mahlun maamoottorimuseo 

Ympäristökohteet 
 
1. Sammakkokangas Oy 

2. POKE Tarvaalan maatalous-

oppilaitos 

3. JAMK Saarijärven luonnon-

varainstituutti, bioener-

http://www.luonnonvoimaa.net (Puistoa tien varrella) 
http://www.luonnonvoimaa.net (Yleisnäkymä järveltä) 

http://img.educations.com/presentations/presentation8404/15.jpg 

http://www.luonnonvoimaa.net (Karsikkopuita2) 

http://www.luonnonvoimaa.net (Taustalla kaupungintalo ja vaakuna) 

http://www.luonnonvoimaa.net (Galleria Jarska eli entinen navetta) 

http://www.luonnonvoimaa.net (Julmat lammit 4) 

http://www.luonnonvoimaa.net (2.Alueelle harjulta johtava reitti) 

http://www.luonnonvoimaa.net/filebank/mapitems/279.jpg 

http://www.luonnonvoimaa.net (Saarijärven museo ja ympäristö) 

http://www.luontoon.fi/SiteCollectionImages/siirretytkuvat/100/12239.jpg 

http://www.sammakkokangas.fi/etusivu/ 

http://www.saarijarvi.fi/filebank/3786-mahlun_maamoottorimuseo1.jpg 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=37992 

2. Kuorejärven 
lintutorni 
Kuorejärvi on lä-
hes umpeenkas-
vanut. Tavattua 
lajistoa ovat ke-
väiset vesilinnut 
ja kahlaajat. 
5. Lautajärven 
lintutorni   
Lautajärvi on ma-
talahko, rehevä 
linturikas järvi. 

http://www.luonnonvoimaa.net/filebank/2250-koskireitti2.jpg 

4. Seitsemän järven 
melontareitti ja Saa-
rijärven koskireitti on 
luonnonkaunis, mai-
semiltaan vaihteleva 
melontareitti, joka so-
pii erityisesti järvime-
lonnan ystäville. Rei-
tin varrella on useita 
taukopaikkoja ja yö-
pymisen mahdollista-
via taukokohtia. 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=37991 

3. Keskusta kulttuurikä-
vely ja kulttikätköt  
Saarijärven keskustan 
kulttuurikohteisiin tutus-
tuu parhaiten kävele-
mällä. Koko kierros on 
muutaman kilometrin 
mittainen. 

4. Lumperon valli-
tukset on raken-
nettu venäläisten 
johdolla ensimmäi-
sen maailmanso-
dan aikoihin. 
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