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Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
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kärnän koskikylä ja
sähkölaitosmuseo
Opetuskäyttö
Kulttuuriympäristö, sähköntuotannon historiaa, Kolima-Keitele-koskireitti, kalastusoikeuksien perusteet.

Kuvaus
Kärnä sijoittuu Kolima-Keitele-koskireitille. Se oli mahdollisesti vuonna 1323 solmitun Pähkinäsaaren rauhan rajapaikka. Kylä
sijaitsee molemmin puolin Vaasa-Viitasaari-Kuopio-välistä matkailutietä eli Sinistä tietä Kolimajärven ja Keiteleen välisellä kannaksella.
Kolimasta Keiteleeseen laskevia koskia on seitsemän. Koskireitin ensimmäinen ja pisin koski on Kärnänkoski, joka on 970
m pitkä ja 10-60 m leveä, putouskorkeus Keitelejärven ja Kärnänjärven välillä on 6,2 m. Koski on vuolaudeltaan mielenkiintoinen kalastuspaikka. Kosken alaosa kulkee arvokkaassa kulttuuriympäristössä, kun taas yläosa on lähes luonnontilainen.
Kosken rannat on siistitty, joten kalastajan on vaivaton kulkea ja
kalastaa. Kosken yläosista löytyy myös tulipaikka ja keittokatos.
Koskessa on luontaista taimen- ja harjuskantaa, mutta lisääntymistä tuetaan myös istutusten avulla. Kärnän kosket laskevat
Kymönkosken kautta Keiteleeseen. Lintuharrastajille talvella
upeinta antia ovat lukuisat komeat kosket koskikaroineen.
Kärnän sähkölaitosmuseo esittelee Kärnänkosken vanhassa
voimalaitoksessa ainutlaatuisia laitteita ja tietoa sähköistämisen alkuajoilta. Kärnänkosken rannalla sijaitseva punatiilinen,
vuonna 1939 valmistunut voimalaitos tuotti sähköä kirkonkylälle, Kymönkoskelle ja Pasalaan vuoteen 1994 asti. Toiminnan
loputtua rakennukseen perustettiin sähkölaitosmuseo, joka
esittelee voimalaitoksen toimintaa sekä sähkön ja sähkötekniikan historiaa alkuperäisessä voimalaitosinteriöörissä. Voimalaitosympäristöön on tehty maisemasuunnitelma. Selvityksessä
kuvataan alueen historiaa, rakennuksia ja luontoa. Kärnän ympäristöä on esitelty Viitasaaren kulttuuriympäristöselvityksessä.
Lähistöllä sijaitsee muutamia uittoyhdistyksen rakennuksia
sekä Metsähallituksen työntekijöiden asuintaloja 1920-30-luvuilta. 1900-luvun taitteessa perustettiin metsäteknikon virkatalo ja kylän metsiä alettiin hoitaa maisemanhoitometsinä. Kosken varresta voikin bongata alueelle epätyypillisiä puulajeja.
Kärnä on myös muinaismuistojen keskittymä.

Opasteet ja retkipalvelut
Sähkölaitosmuseon osoite on Kärnäkoski, Keiteleentie 962 b.
Kartta. Museo on yksityisessä omistuksessa, mutta avoinna kesäkaudella ja muulloin sopimuksen mukaan. Tiedustelut: Tarmo
Vauhkonen, puh. 050-466 0904.
Koskiluvat ja Kärnänreitin välijärvien luvat myy Kymönkosken
Ruokapuoti Ky, puh. 014-532 119. Eräopaspalveluja tarjoaa Tmi
Erävaris, Ville Varis 040- 740 5595. Koskella on kalastajia palveleva kämppä. Lisätietoja kalastuksesta.
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Tarinat ja kohteet pohjoisen Keski-Suomen luontoreitistöllä
Kärnän kylä
Sähkölaitosmuseo
Museovirasto
© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

