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kuusaankoski ja kyLämaisEma
opetuskäyttö
natura 2000 -kohde, valtakunnallisesti arvokas kohde, koskiensuojelulain kohde, 
lehto, liito-orava, luonnonhistoria, kuusaan kylä on maakunnallisesti arvokas mai-
sema.

kuvaus 
kuusaankoski on ollut Laukaan historiassa keskeisessä asemassa. jääkauden jäl-
keiset sulamisvedet etsivät uuden purkautumisuoman maan kallistuttua vapautu-
neen jään painosta, jolloin syntyi koski harjukannaksen läpi. kuusaankoski purkaa 
Viitasaaren ja saarijärven reittien vedet Vatianjärvestä Laukaan saraveteen. Varjo-
lan kupeessa sijaitseva kuusaankoski onkin keski-suomen vuolain suuresta virtaa-
mastaan ja putouskorkeudestaan johtuen.

keitele-päijänne-kanavareitille sijoittuva kuusaankoski on neljän kyläkunnan pel-
losniemen, petruman, Haapavatian ja Laukkavirran yhteinen rajapaikka. kosken 
ylittää niskalta maantiesilta ja alajuoksulta rautatiesilta. Ensimmäinen maantiesilta 
kosken yli rakennettiin jo vuonna 1844, nykyinen teräspalkkisilta on 1930-luvulta. 

koski vyöryy avarana ja vuolaana keskisuomalaisessa kylämiljöössä. kuusaankos-
ken rannoilla on ollut teollista toimintaa jo kauan aikaa. itärannalla sijaitsi vesimyl-
ly ja länsirannalla Varjolan mylly sahalaitoksineen. koskessa oli myös uittorännejä 
ja itärannalla punatiilinen sähkölaitos. Vain sähkölaitos on yhä nähtävissä näistä ra-
kenteista kuusaankosken maisemassa. kosken rannalla on ollut myös runsaasti ra-
kennuksia, joissa toimi kauppoja, kahviloita, sahalaitos ja tukkimiesten asuntoja. 
koskeen oli rakennettu lohipatoja, joista on nykyään nähtävillä yksi entisten mal-
lien mukaan rakennettu pato. 

Varjolan tilan pihapiirissä sijaitsevat päärakennus 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta, 
lohkokivinavetta vuodelta 1934, pikkuaitta ja luhdillinen varastorakennus. Vaikut-
tajatilan isäntäväki on ollut monissa kunnallisissa tehtävissä ja edelläkävijöitä maa-
taloudessa. Laukaan säästöpankki on aloittanut Varjolassa, ja nimismiehen kanslia 
toimi tilalla 1940-luvulla. kosken kulmalla sijaitseva Varjolan vaikuttajatalo on nyky-
ään seudullinen matkailun vetonaula.

koskella on ollut surullisia vaiheita äänekosken tehtaiden jätevesipäästöjen pilat-
tua alapuolisen vesireitin vedet niin, että kosken partaalla asuvat eivät kyenneet 
kuivattamaan pyykkiään ulkona veden voimakkaan hajun vuoksi. käänne parem-
paan tapahtui vuoden 1986 jälkeen päijänne puhtaaksi -liikkeen ponnistelujen 
myötä. nykyään kuusaankoski on maakunnan parhaimpia kalastuspaikkoja. 

opetuksen kannalta kohde on monipuolinen. alueen opasteissa kerrotaan kosken 
historiasta.  maisema on kuvauksellinen. Lehtorannoilla viihtyy liito-orava. alueel-
la on talvehtivia koskikaroja ja vesilintuja sekä varhaisia keväisiä saapujia. kosken-
laskun sm-kisat.

opasteet ja retkipalvelut
Laukaan keskustasta ajetaan tietä 637 pohjoiseen suolahden ja konneveden suun-
taan 6,5 km. 637-tie kulkee kosken yli. sillan pohjoispuolella kosken rannassa ole-
van koskikahvion pihassa on parkkitilaa. kosken keskellä sijaitsevassa pollosaaressa 
on myös parkkipaikka, laavu, puuliiteri, nuotiopaikka ja WC. koskea on mahdollista 
ihailla myös sillalta käsin. sillan kupeessa on pieni luontopolku. rannan kivet ovat 
vaarallisen liukkaita.
kosken vieressä on myös mahdollista seurata laivojen sulutusta kuusaan kanavassa 
(350 m). sulun ylläpidosta vastaa merenkulkulaitos. Vedenpinta vaihtelee 3.90-4,10 
m metrin välillä. Varjolan tila (Vilppulantie 51, 41370 kuusa) järjestää koskenlaskua, 
kalastusopastusta sekä vaijeriliukua kosken yli. 

Lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen >kulttuuriympäristöt 
>kuntakohtaiset kulttuuriympäristökohdelistat >Laukaa 
http://www.varjola.com
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