Simunankoski
Opetuskäyttö
Valtakunnallisesti merkittävä runsasvetinen koskialue, Rautalammin reitin vesien purkautumispaikka.

Kuvaus
Simunankoski on valtakunnallisesti merkittävä. Se on maisemallisesti ja kalastoltaan arvokas. Rautalammin reitin vedet
purkautuvat kosken kautta. Päijänteen taimen on noussut kudulle Simunakoskelle asti. Tavoitelluin saalis koskella on järvitaimen.

Kuva: Riia Luhtanen & Terttu Suppala

Jyväskylän seutukunta
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Koskialue on kaksihaarainen. Leivonveden luusuassa oleva Koskensaari jakaa Simunankosken pohjoiseen Kapeenkoskeen ja
eteläiseen päähaaraan. Riippusilta ylittää kosken kohdalta, jossa haarat yhtyvät Alakoskeksi. Pääuoman eteläpuolella kulkee
kaivettu n. 50 m pitkä Myllypuro. Kosken kokonaispituus on n.
500 m, leveys 13-70 m ja putouskorkeus n. 3 m.
Simunankoskessa on ollut kaksi myllyä ja saha. Voimalaitosrakentaminen on kielletty koskiensuojelulailla. Simunankoskea
on perattu voimakkaasti. Kosken putous on ollut ennen perkauksia ja vetotaipaleen rakentamista 2,21 m 200 metrin matkalla.
Perkausten jälkeen yläpuolinen Kynsiveden pinta aleni 60 cm.
Kynsivedelle pääsee veneellä Paanalansaaren kaivantoa pitkin.
Simunankoskessa elää 23 kalalajia. Kosken partaalla on rehevää lehtomaista sekametsää, jossa monipuolinen kasvilajisto.
Vesikasvillisuudesta kosken luona löytyy erilaisia vitoja, ruskoärviä ja näkinsammaleita. Kohde sopii siis eläin- ja kasvilajien
opiskeluun sekä maisemallisten arvojen ja luonnon tuottamien eri aistimusten tutkimiseen. Koskelle on tehty kalataloudellinen kunnostussuunnitelma 1992, josta löytyy perusteellinen lajistoselvitys.

Opasteet ja retkipalvelut
Simunankoski sijaitsee Simunan kylällä Lievestuoreenjärven
koillispuolella. Koskelle on tieyhteys Laukaan suunnasta Laukkavirrantien-Simunankoskentien kautta tai Lievestuoreelta
Liepeentien-Saarilammentien kautta. Simunankoskentien ja
Saarilammentien 90 asteen risteyksestä erkanee pohjoiseen
Kortelahdentie, jolta on opastus kosken parkkipaikalle, josta
on kävelymatkaa n. 1 km kosken partaalle. Alue on yksityisessä
käytössä (omistaja Serlachius Oy). Koskelle pääsy on estetty aidoin. Koskea voi katsella aidan takaa.
Jos haluaa päästä veneellä Leivonvedeltä Kuusvedelle tai päinvastoin, on valittavana kaksi vaihtoehtoa: Simunankosken oikea ranta tai Myllykankaan kannaksella oleva vetotaival (n. 1 km
pohjoiseen Simunankoskelta).
Lähteet
Ympäristökierroksella Laukaassa, VESO-materiaali, 1996 Eija
Syrjälä
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