
Karstulan kulttuurikävely
SININEN REITTISININEN REITTI

 Reitin pituus 3,3 km.
 Reitti kulkee seuraavasti:   

Kopeskaari - Kopeskaari - 
Keskustie - Ohitustie - Jyväskylän-

tie - Koulutie - Keskustie - 
KopeskaariKopeskaari

 

REITIN REITIN 
KULTTUURIKOHTEET:KULTTUURIKOHTEET:

- KOPESKAARI-TORI - 

- KAHVIMYLLY, SUOMEN 
ENSIMMÄINEN OSTOSKESKUS -

- SÄÄSTÖPANKKI ELI KUHILAS -

- HILMOLA ELI KÄSITYÖTALO -

- HIEKKAVIRTA ELI KOTILAN TALO -

- HEIKKINEN -

- KARSTULAN KIRKKO -

- LEIJONAPUISTO -

- KORPELA -

- HUHTANEN ELI ALADDIN -

- HILJAN KUPPILA -

- SUOJA -

- TIPPAMÄKI/TIPPAKALLIOT -

- TSASOUNA -

- KOTISEUTUMUSEO -

- KARSTULA AREENA -

- HAUTAUSMAA -

 - KIRJASTO -

- KOULUT -

- LAAKSOLAN KOULU -

 -TOLPPAILAN KOULU -
- HOTELLI POIKOLA 

ELI NÄTTI-JUSSI -
 

PUNAINEN REITTIPUNAINEN REITTI

Reitin pituus 2,7 km 
Reitti kulkee seuraavasti:   

Kopeskaari - Kopeskaari - 
Keskustie - Koulutie - Rantatie -    

   Muhosentie -  Keskustie - 
   Pylkönmäentie - Korpijärventie - 

Karstulantie -  Virastotie - 
KopeskaariKopeskaari

 REITIN  REITIN 
KULTTUURIKOHTEET:KULTTUURIKOHTEET:
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- HARJULA ELI TÄHKÄN TALO -

- HIEKKAVIRTA ELI KOTILAN TALO -

- HUHTANEN ELI ALADDIN -

- HILJAN KUPPILA -

- SUOJA -

- POIKOLA -

- HEIKKINEN -

 -KARSTULAN KIRKKO -

- LEIJONAPUISTO -

 -KORPELA -
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TUTUSTU KARSTULAN KULTUURIHISTORIALLISIIN KOHTEISIIN KAHDEN KÄVELYREITIN VARRELLA! KOHDE-ESITTELYT LÖYTYVÄN KARTAN KÄÄNTÖPUOLELTA!
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Kopeskaari-tori toimii molempien reittien Kopeskaari-tori toimii molempien reittien 

lähtö- ja päätepisteenä.lähtö- ja päätepisteenä.

Kopeskaari-tapahtumatori on esimerkki  yhteisöllisestä 
projektista, jossa torialueen  rakentamiseen osallistet- 
tiin kaikkia kunnan toimijoita. Toteutuksessa yhdistyy 
kuntalaisten toiveet ja arkkitehtoninen, muotoilun nä- 
kökulma. 
Lopputuloksena upea kokonaisuus, joka palvelee kun-
talaisia mm. kohtaamis- ja tapahtumapaikkana sekä 
kunnan uutena maamerkkinä.  Torialuetta Karstulaan 
ehdittiin suunnitella jo joitakin vuosikymmeniä. Toria 
voi varata tapahtumia varten Karstulan kunnan tekni- 
sestä palvelukeskuksesta.

KOPESKAARI-TORIKOPESKAARI-TORI
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HUOMIO: Kohde-esittelytekstit 
perustuvat paikallisten tarinoi-
hin ja kuulopuheisiin, joilla 
saattaa olla jotain kosketuspin-
taa myös todellisuuden kanssa. 
Korjauksia ja lisätietoa liittyen Korjauksia ja lisätietoa liittyen 
kohteisiin kaivataan, joten kohteisiin kaivataan, joten 
ilmoitathan tietosi xxxxxxxxxilmoitathan tietosi xxxxxxxxx



Kulttuurikohteet reitin varrella
KOPESKAARI (esittely toisella puolella)

KAHVIMYLLY - SUOMEN ENSIMMÄINEN OSTOSKESKUS
Kahvimylly on ensimmäinen Suomeen toteutettu ostoskeskus, 

jossa sama käytävä yhdisti usean toimialan ja toimijan myymälät. Oppia 
karstuset liikemiehet hakivat aikanaan Euroopasta. Kahvimyllyn 
suunnittelu käynnistyi -60 luvun alkupuolella ja tilat vihittiin käyttöön 
vuonna 1963. 

SÄÄSTÖPANKKI (nyk. Yritystalo Kuhilas)
Talo on arkkitehti Elsi Borgin suunnittelema ja valmistui 1931. 

Säästöpankki Karstulassa oli toiminut jo vuodesta 1891. Taloon siirtyi 
myös Posti 1930-luvun lopulla. Säästöpankin rakennettua uuden 
kiinteistön 1970-luvun lopulla Korpijärventielle, kunnantoimisto muutti 
Tippamäeltä tähän taloon. Talo on edelleen Karstulan kunnan omistuk-
sessa, ja siinä on vuokralla useita eri alojen yrityksiä. Talo on raken-
nustaiteellisesti arvokas ja olennainen osa keskustan raittimiljöötä. 

HILMOLA (eli Heinon kauppa, nyk. käsityötalo)
Talon on rakennuttanut Kimingin rautaruukin toimitusjohtaja 

Johan Rosenlund noin v. 1877. 1900-luvun alussa talon osti kauppias 
Otto Heino. Hän kunnosti talon nykyiseen jugend-vaikutteiseen tyyliin. 
Liikehuoneisto sijoitettiin talon päätyyn. Otto Heinon jälkeen kauppa 
siirtyi hänen veljelleen Konsta Heinolle, joka piti talossa sekata-
varakauppaa 20-40-luvuilla. Konsta Heinon kuoltua muodostettiin 
Konsta ja Irene Heinon säätiö, jonka tarkoituksena oli tukea liikeapulais-
ten koulutusta ja paikallista kulttuuria. Säätiö on vuosittain edelleenkin 
mukana monissa paikallisissa kulttuurihankkeissa, mm. Karstulan 
keskustaan rakennettu tori ”Kopeskaari” on saanut merkittävän osan 
rahoituksestaan säätiöltä. Nykyisin Hilmolan tiloissa toimii Karstulan 
kunnan toimintana käsityötalo, jossa on runsaasti paikallisia käsitöitä 
myynnissä. Talo on Konsta ja Irene Heinon säätiön omistuksessa.

HIEKKAVIRTA (eli Kotilan talo)
Kotilan talo on lohkaistu Poikolasta 1900-luvun alussa. Joonas 

Poikonen rakensi asuinrakennuksen ja myi sen vuonna 1916 Kustaa 
Hiekkavirralle. Hiekkavirrat pitivät silloin yksikerroksisessa talossa 
leipomoa, kahvilaa ja kioskia. Kahvilan kerrotaan olleen laaja tarjonnal-
taan, varsinkin, kun kieltolaki oli voimassa. 1930–luvulla rakennusta 
korotettiin toisella kerroksella ja siinä pidettiin majataloa. Talo oli monin 
tavoin vilkkaan toiminnan keskus. Piharakennuksessa on ollut mm. 
linja-autotalli ja Siimeksen autokorjaamo. Tallien koosta päätelleen sen 
aikaiset autot ovat olleet aika paljon pienempiä. Sittemmin talo siirtyi 
Allan Siimeksen omistukseen, ja tällä hetkellä taloa ovat kunnostaneet 
sen nykyiset omistajat, Toivasen perhe

HEIKKINEN
Kauppias Eero Heikkinen rakennutti 1937 Karstulan ensim-

mäiseksi varta vasten kaupparakennukseksi suunnitellun talon. Yläker-
rassa oli asuinhuoneet ja alakerrassa liiketilat. Liiketiloja on vuosien 
kuluessa muunneltu ja tiloissa on toiminut useita eri yrittäjiä.

KARSTULAN KIRKKO
Karstula perustettiin Saarijärven kappeliksi 1775 ja se erotettiin 

omaksi seurakunnakseen 1858. Karstulan ensimmäinen kirkko 
valmistui 1775 ja se sijaitsi samalla paikalla kuin nykyinenkin. Ensim-
mäinen kirkko kävi liian pieneksi ja tämä nykyinen kirkko on 
valmistunut 1853. Sen suunnitteli arkkitehti A.E. Grandstedt ja raken-
nutti Jaakko Kuorikoski. Viereinen kellotapuli on vuodelta 1815. Kellot 
ovat vuosilta 1812 ja 1815. Kirkon remontin yhteydessä 1903-04 sinne 
asennettiin myös Kimingin rautaruukin omistajan, Donnerin, lahjoitta-
mat urut. 1904 kirkkoon sijoitettiin Pekka Halosen maalaama alttaritau-
lu ”Kristus puhuu kansalle venheestä Genesaretin järven rannalla”.  Väki, 
jota on maalari on käyttänyt mallina, ovat olleet karstusia, lukuun 
ottamatta Jeesusta. Uudet urut asennettiin 1953, ja nykyiset digitaaliset 
urut viimeisimmän remontin yhteydessä kymmenkunta vuotta sitten. 
Karstulan kirkkoon mahtuu enimmillään 850 henkilöä. 
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KOTISEUTUMUSEO
Museo on rakennettu Karstulan seurakunnan viljamakasiiniksi 

1853, Elias Krookin lahjoittamalle maalle (rakentajana Elias 
Mäntyniemi). Jossakin vaiheessa kunnan perustamisen jälkeen makasii-
ni siirtyi kunnalle. Lainajyvästön toiminta loppui joskus 1900-luvun 
alkupuolella, ja rakennus jäi käyttämättömäksi. Kunta lahjoitti sen 
Karstula-Seuralle kotiseutumuseoksi 1953. Valtuuston päätös asiasta on 
vuodelta 1955. Päätöstä ei kuitenkaan pantu toimeen, vaan rakennus jäi 
kunnalle, mutta Karstula-Seura ylläpitää siinä museotoimintaa. Esineitä 
museossa on pari tuhatta, ja sen kokoelma kotiseutumuseoksi on laaja 
ja merkittävä. Muistitiedon mukaan rakennus on aina ollut keltainen. 
Museon runkona on kaksinkertainen hirsiseinä. Kerrosten välissä on 
kiviä. Tämä siksi, että varkaat eivät pääsisi jyviin käsiksi. Museon pihassa 
on Päälammin talosta tuotu aitta ja katos, jossa on Kimingin rautaruukin 
valta-akseli. Avoinna heinäkuussa 2019 keskiviikosta sunnuntaihin.

KARSTULA AREENA/JÄÄLIIKUNTAKESKUS
Karstula Areena – jäähalli ja tapahtumakeskus Karstulan 

ytimessä. Karstula Areena avasi ovensa syksyllä 2014 ja on siitä lähtien 
ollut yksi suosituimmista harrastus- ja tapahtumapaikoista Karstulassa. 
Elokuusta huhtikuuhun Areenan valtaavat jääliikunnan harrastajat. 
Päiväsaikaan Areenalla liikkuvat koulujen, eläkeläisten ja päiväkotien 
ryhmät, iltaisin ja viikonloppuisin Karstulan Kivan jääkiekkoilijat. Kivan 
jääkiekkojaoston harraste- ja valmennusryhmissä on satoja lapsia ja 
nuoria. Kiva järjestää toimintaa myös aivan pienemmille Leijona 
Kiekkokoulun nimissä. Kivan miesten edustusjoukkue voitti 2019 III 
divisioonan aluemestaruuden. Joukkue jatkaa samaa sarjaa myös 
syksyllä. Rinnalleen se saa A-juniorijoukkueen. Areenalla harjoittelevat 
myös Kivan naiset ja kaksi erillistä konkariporukkaa. Karstulan lukiossa 
toimii erikoislinja Kiekkolukio, joka tarjoaa lukio-opetuksen ohella 
monipuolista jääliikuntaa oman seudun nuorille ja muualta Karstulaan 
tuleville kiekkoilijoille. Karstula Areena on suunniteltu monitoimia- 
reenaksi. Kesällä Areena muuttuu tapahtumien, messujen ja konsert-
tien pitopaikaksi. Kesäkauden aloittaa biletapahtuma Waraslähtö 
Wappuun. Viispiikkisen perinteinen kesäkonsertti järjestetään perjan-
taina 28. kesäkuuta. Silloin lavalle nousee tämän hetken ehkä suosituin 
artisti Lauri Tähkä. Heinäkuun 14. päivänä järjestetään Mahtava Auto- 
bingo, jossa pääpalkintona on henkilöauto sekä satoja muita palkintoja. 
Kesäkauden päättää 10. elokuuta Carstune Kruisingin iltatapahtuma, 
jossa esiintyy mm. Simo Silmu ja Yölintu.

HAUTAUSMAA
Karstulan Päällimen hautausmaalle ensimmäiset vainajat on 

haudattu 1800-luvun loppupuolella. Hautausmaalla on perinteisten 
arkkuhautojen lisäksi muistolehto, johon voidaan tuhkauurnat, tai 
pelkät tuhkat, haudata. Yksilöllisiin uurnapaikkoihin on myös mahdolli-
suus. Lisäksi hautausmaalla on suosittu yhteinen muistomerkki muualle 
haudatuille. Siellä voi käydä hiljentymässä, muistelemassa läheisiä ja 
sytyttämässä vaikka kynttilän.

KIRJASTO
Kirjasto on valmistunut vuonna 1986. Sen on suunnitellut 

arkkitehtitoimisto S. Juola & co. Samaisen toimiston suunnittelema on 
myös liikuntahalli.

KOULUT
Karstulan ensimmäinen kansakoulu on aloittanut toimintansa 

syksyllä 1878 seurakunnan omistaman Mattilan tiloissa. Tälle paikalle 
nousi ensimmäinen oma koulurakennus. Se vihittiin käyttöön 
22.9.1884.  Oppivelvollisuuslain voimaan tultua tilantarve kasvoi. 
Kirkonkylän koulussa luokat pullistelivat oppilaista, mutta uutta koulua, 
nykyistä Rantatien koulua, saatiin odottaa aina vuoteen 1938 saakka. 
Suurten ikäluokkien ehdittyä kouluikään tarvittiin taas lisätilaa. 
Tolppilan koulu valmistui 1959. Kölsän puron toisella puolella oppikou-
lun ensimmäinen vaihe toteutettiin 1949. Koulua laajennettiin sitten 
1957–59 ja 1964–66. 
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LAAKSOLA
Koulun vanhin osa on lähinnä Koulutietä sijaitseva lukiopääty. 

Se on rakennettu vuonna 1948 oppikouluksi, joka oli silloin 5-luokkai- 
nen. Koulun laajennettua käsittämään myös lukioluokat, laajennus tuli 
tarpeelliseksi. Päällimeen päin oleva laajennusosa on valmistunut 
kolmessa vaiheessa, 1952, 1959 ja 1965. Oppikoulu oli kannatusyh-
distyksen ylläpitämä. Kiinteistö siirtyi peruskoululle ja kunnalliselle 
lukiolle 1970-luvun alussa.

TOLPPILA
Karstulan ensimmäinen kansakoulu valmistui 1884. Tätä ennen 

oli käyty varsin monivaiheinen koulukeskustelu. Jo kolmas kuntakokous 
vuonna 1868 otti tehtäväkseen koulun saamisen Karstulaan. Kouluasia 
ei kuitenkaan edennyt kiivaasta vastustamisesta johtuen. Koulua ei 
pidetty tarpeellisena. Vasta vuonna 1878 koulun puolestapuhujat saivat 
enemmistön kuntakokouksessa, ja niinpä koulutyö päätettiin aloittaa, 
ensin Mattilan pappilassa. Uutta koulurakennusta jouduttiin 
odottamaan vuoteen 1884 saakka. Se valmistui nykyisen palloilukentän 
kohdalle Koulutien suuntaisena ja purettiin 1950-luvun lopulla. Oppi- 
velvollisuuslain 1921 myötä,  koululaisten määrä lisääntyi huomattavas-
ti. Koulun lisärakennusta saatiin taas odottaa aina vuoteen 1937. Silloin 
valmistui Rantatien koulu.  Vanha kansakoulu kävi ahtaaksi eikä vastan-
nut ajan vaatimuksia, niinpä uusi Tolppilan koulu valmistui 1959. Sen on 
suunnitellut arkkitehti Olli Pöyry. Koulun rakennusvaiheista kerrotaan, 
että koulun pihassa rakennustöiden esteenä oli suuri koivu. Kalliota 
räjäytettiin perustusten alta ja rakennusmiehet päättivät käyttää 
räjähteitä myös koivun hävittämiseen. Räjähdys oli melkoinen ja koivu 
sinkoutui varsin korkealle ja jysähti alas melkoisen kaukana lähtöpai-
kaltaan. Onni onnettomuudessa, kukaan ei loukkaantunut.  Vuonna 
2019 odotetaan taas uutta koulua.

HOTELLI POIKOLA
Hotelli Poikolan on rakennuttanut Toivo Poikola 1950-luvun 

puolivälissä. 1970-luvulla Hilja Poikola luopui hotellista ja siihen tuli 
Kolmen tussarin majatalo, myöhemmin Tussari ja nyt Nätti-Jussi.

KRUUKKILAN KOTISEUTUTALO
Vanhan Saarijärven pitäjän Pääjärven kylässä oli kaksi taloa. 

Nykyistä Poikolaa isännöi Heikki Hyytiäinen ja Krookilan erämaita 
Jaakko Häteisko. Karstusten suku omisti tilan 1618–1722 ja Krookien 
suku vuodesta 1722-1980 luvun lopulle, jolloin Karstulan kunta osti 
tilan. Talo on monella tavoin merkittävä Karstulan historiassa. Se on 
toiminut kestikievarina, käräjätupana ja evankelisena kansanopistona. 
Myös kirjasto on alkuaikoinaan toiminut talossa. Nykyinen päärakennus 
on vuodelta 1858. Talon isännät ovat kautta sen historian olleet merkit-
tävissä kunnallisissa luottamustehtävissä. Talon pihapiiri on suojeltu. 
Talon siirryttyä Karstulan kunnan omistukseen, se on ollut kokous- ja 
juhlakäytössä sekä kotiseututalona.

HARJULA (Tähkän talo)
Talon rakennutti leipuri Jalmari Viljanen vuonna 1917. 

Jugend-tyylisen rakennuksen on suunnitellut K. Korja. Rakennus on 
todettu rakennustaiteellisesti arvokkaaksi. Viljasen jälkeen leipurina 
toimi hänen vävynsä Pentti Tähkä. Viljasen tytär, Kyllikki Tähkä, piti 
talossa hammaslääkärin vastaanottoa 1940-1973.  Tuon ajan koululais-
ille hammaslääkärin tuoli kävi varsin tutuksi. Hoitomuodot eivät olleet 
lempeimpiä ja lapsilla oli varsin paljon hampaissaan korjaamista. 
Odotushuoneessa yhdistyivät Pentti Tähkän leipomon munkin tuoksu 
ja hammaslääkärin vastaanoton tuoksut mielenkiintoisella tavalla. 

POIKOLA
Poikolan tilan ensimmäinen rakennus on vuodelta 1564. Tilan 

ensimmäinen isäntä oli Heikki Hyytiäinen. Nykyinen päärakennus 
rakennettiin 1869, kun entinen tuhoutui tulipalossa. Talo on ollut 
merkittävä maatila, ja siinä on toiminut myös majatalo 1950-luvulle asti. 
jolloin Toivo Poikola rakennutti Hotelli Poikolan. Talon pihapiiri on 
säilynyt hyvin vaikka Karstulan kirkonkylä ympäröi sitä joka puolelta.
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20LEIJONAPUISTO
Leijonapuistossa on ulkoilmalaitteita sekä lapsille että 

senioreille, koko perheelle. Laitteet ovat mieltä ja kehoa virkistäviä mm. 
vaijeriliukurata, leikkipuisto ja tasapainoliikuntavälineitä.

KORPELA 
Tila on erotettu Poikolasta 1778. Talo on ollut nykyisellä 

Hokkasen suvulla vuodesta 1891. Tuolloin Matti Hokkanen muutti 
Isoltakylältä keskustaan ja perusti taloon kaupan. Talossa on toiminut 
useita liikkeitä: valokuvaamo, vaatturi, kampaamo, kätilö, kansanhuolto 
ja säästöpankki.

HUHTANEN (ent. Kiviö, nykyinen Kukka ja Valaisin Aladdin)
Talon on rakennuttanut kanttori Kinnunen asunnokseen 

1900-luvun alussa. Kalle Varvikko, Pikku-Kalle, perusti rakennukseen 
sekatavarakaupan. Jalmari Kiviö laajensi kauppaa 1930-40 luvuilla. 
Varastorakennuksen rakennutti Jalmarin poika, Veikko Kiviö.  Kiviön 
kauppaliike lopetti toimintansa 1960-luvulla. Hilkka ja Eero Huhtanen 
ostivat kiinteistön 1972. Kiinteistössä on toiminut tämän jälkeen useita 
eri liikkeitä, kaikki Huhtasten omistuksessa. Nykyistä kukkakauppaa ja 
antiikkiliikettä, Hilkka Huhtanen on pitänyt kiinteistössä parikymmentä 
vuotta.

HILJAN KUPPILA
Tyypillisessä 1920–luvun talossa toimi 1950–luvulta 1970-lu-

vulle Hiljan kuppilaksi kutsuttu, todella pieni kahvila. Hilja itse asui 
päärakennuksessa ja kahvila oli piharakennuksessa. Kahvilassa oli 
muutama pöytä ja puuhella. Hiljan kuppila oli kuuluisa makoisista 
rinkulamunkeistaan ja hyvästä mehusta. Hilja piti kuppilaa loppuunsa 
saakka.

SUOJA 
Tontille rakennettiin 1923 Nuorisoseuran talo. Nuorisoseura 

myi talon Suojeluskunnalle 1930. Samana vuonna rakennus paloi 
ilmeisesti tuhopolton seurauksena. Suojeluskunta rakensi paikalle 
uuden talon alle 11 kuukaudessa. Sen on todennäköisesti suunnitellut 
Jalmari Kuronen. Talolla on huomattavaa rakennustaiteellista merki-
tystä uusklassisena seurantalorakennuksena. Suojeluskunnan lakkaut-
tamisen jälkeen talo siirtyi Karstulan kunnalle ja palveli yhteiskouluna 
muutaman vuoden ajan ennen nykyisen lukiorakennuksen 
valmistumista. Urheiluseura Karstulan Kiva osti rakennuksen 1964. Yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan talossa järjestettiin säännöllisesti mm. 
tansseja ja siellä esitettiin elokuvia. 1970-luvulla Suojan bingo keräsi 
osallistujia Karstulan ulkopuoleltakin. Nykyisin talossa toimii elokuvate-
atteri ja alakerrassa Lounas-Kahvila Hertta.

TIPPAMÄKI/TIPPAKALLIOT
Olemme nyt Muhosenkalliolla, joka on ollut kuulu näköalapaik-

ka jo 1800-luvulla. 1890 Tippamäen rakennutti Karstulan ensimmäinen 
apteekkari Carl Walfried Idman. Apteekki vuokrattiin Idmanin kuole-
man jälkeen Suomen ensimmäiselle naisapteekkari Eeva Lindholmille. 
Idmanin leski rakennutti pienemmän talon Tippamäen läheisyyteen. 
1921 huutokaupassa rakennukset siirtyivät Karstulan kunnalle ja niihin 
sijoittui Karstulan kunnantoimisto vuoteen 1978 saakka. 1940–luvulla 
tiloissa on ollut myös kulkutautisairaala. Nykyisin tiloissa toimii 
Tippamäen päiväkoti. 

TSASOUNA
Karstulan Tsasouna on vihitty käyttöön 1985. Tsasouna on 

pyhitetty Neitsyt Marian syntymän muistolle. Tsasouna on Honkaraken-
teen tekemä ja suunnittelema perinteinen karjalainen malli. Tsasounas-
sa on kerran kuukaudessa jumalanpalvelus, johon kaikki ovat tervetul-
leita. Tsasounaan voi tilata myös esittelyn Helinä Koskiselta.
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