Huopanan kulttuurimaisema ja kivilouhokset
Opetuskäyttö

Kuvat: Eija Syrjälä

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Koski, perhokalastus, kulttuuriympäristö, Juhani Aho.

Kuvaus
Kivijärven ja Keiteleen välisellä koskireitillä sijaitseva Huopanankoski on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja
paikallisesti arvokas kulttuurimaisema. Koskimaisemaan ovat
1600-luvun lopulta lähtien kuuluneet olennaisena osana vesimyllyt. Aluetta on kuvattu monipuolisesti Viitasaareen kulttuuriympäristöselvityksessä.
Kansallismaisemaksikin kutsuttu Huopanankoski on tullut tunnetuksi erityisesti Juhani Ahon ”Lohilastuista”. Eurooppalaisetkin perhostelevat urheilukalastajat tunsivat hyvän kalapaikan
jo 1800-luvulla. Aho oli innokas perhokalastaja, joka tuli vuosittain pyytämään mullosia. ”Ei ole maailmassa seutua, johon minulla olisi kiinnittynyt semmoinen määrä ihania tunnelmia ja
mieluisia muistoja kuin Huopanaan. Kerran minä sen kunniaksi sepitän hymnin, johon panen kaikki kielivät, mitä suomenkielessä on minulla käytettävänä.” - Juhani Aho
Tuosta ajasta kertoo hyvin säilynyt vanha puurakennuksista
muodostuva kylänraitti. Mielenkiintoisimpia rakennuksia ovat
1900-luvun alussa perustettu Keski-Suomen vanhin kalahautomo, mylly, Huopanankosken työväentalo ja vanha myllytupa
Huopanankosken luontaiseen kalakantaan kuuluvat upeat
nousutaimenet, harjus ja siika. Koskeen on myös istutettu sekä
taimenta että harjusta. Kivikkoinen ja vuolas koski on noin kilometrin pituinen.
Huopanan peltokylämiljöö sijaitsee rannan suuntaisesti kulkevalla harjanteella, asutusta alueella on ollut ainakin jo 1600-luvulta lähtien. Huopana on idyllinen maalaiskylä, josta löytyvät perinteisen kylän palvelut, koulu ja seurantalo. Maisema on
kaunista ja avointa, vanhoja pihapiirejä on säilynyt runsaasti.
Mielenkiintoinen käyntikohde on kivilouhokset Muuruejärven
itärannalla. Täältä on louhitty jo 1930-luvulta saakka graniittia ja granodioriittia, lisäksi alueella on laaja gabro- ja periodotiittiesiintymä. Louhiminen jatkuu yhä, mutta hylätyt louhokset ovat täyttyneet ajan mittaan vedellä. Louhokset ovat olleet
merkittävä osa viitasaarelaista teollisuutta, ja paikallinen kivi on
tunnettua kansainvälisestikin.
Huopanankoskella on venäläisten kaivattamia vallihautoja vuosilta 1914-15, kartta. Ne olivat osa suurempaa linnoitusketjua,
jonka venäläiset loivat Pohjanmaalta Pietariin. Vallituksien tarkoitus oli pysäyttää mahdollinen saksalaisten hyökkäys. Linnoitustyöt tehtiin yleensä paikkakunnalta palkatun miesväen voimin, venäläisiä oli työmaalla vain johtotehtävissä.

Opasteet ja retkipalvelut
Huopanankoskella toimii Kalastuskeskus ja Koskimarket osoitteessa Sininentie 1548, 44580 Huopanankoski. Matkailu- ja
viihdekeskus tarjoaa majoitusta ja ruokailua, kalastuslupia ja
ohjelmapalveluja. Koskella on laavu ja polkujen varsilla levähdyspenkkejä.
Lähteet
Viitasaaren kulttuuriympäristöohjelma s. 71-76
Museoviraston kulttuuriympäristörekisteri
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