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kärnän koSkikYlä ja 
SäHkölaitoSmuSEo
opetuskäyttö
kulttuuriympäristö, sähköntuotannon historiaa, kolima-keite-
le-koskireitti, kalastusoikeuksien perusteet.

kuvaus
kärnä sijoittuu kolima-keitele-koskireitille. Se oli mahdollises-
ti vuonna 1323 solmitun pähkinäsaaren rauhan rajapaikka. kylä 
sijaitsee molemmin puolin Vaasa-Viitasaari-kuopio-välistä mat-
kailutietä eli Sinistä tietä kolimajärven ja keiteleen välisellä kan-
naksella. 

kolimasta keiteleeseen laskevia koskia on seitsemän. koski-
reitin ensimmäinen ja pisin koski on kärnänkoski, joka on 970 
m pitkä ja 10-60 m leveä, putouskorkeus keitelejärven ja kär-
nänjärven välillä on 6,2 m. koski on vuolaudeltaan mielenkiin-
toinen kalastuspaikka. kosken alaosa kulkee arvokkaassa kult-
tuuriympäristössä, 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 lisään-
tymistä 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 sähköistämi-
sen alkuajoilta. kärnänkosken rannalla sijaitseva punatiilinen, 
vuonna 1939 valmistunut voimalaitos tuotti sähköä kirkonky-
lälle, kymönkoskelle ja pasalaan vuoteen 1994 asti. toiminnan 
loputtua rakennukseen perustettiin sähkölaitosmuseo, joka 
esittelee voimalaitoksen toimintaa sekä sähkön ja sähköteknii-
kan historiaa alkuperäisessä voimalaitosinteriöörissä. Voimalai-
tosympäristöön on tehty maisemasuunnitelma. Selvityksessä 
kuvataan alueen historiaa, rakennuksia ja luontoa. kärnän ym-
päristöä on esitelty Viitasaaren kulttuuriympäristöselvityksessä.

lähistöllä sijaitsee muutamia uittoyhdistyksen rakennuksia 
sekä metsähallituksen työntekijöiden asuintaloja 1920-30-lu-
vuilta. 1900-luvun taitteessa perustettiin metsäteknikon virka-
talo ja kylän metsiä alettiin hoitaa maisemanhoitometsinä. kos-
ken 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 ke-
säkaudella 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 palvele-
va kämppä. lisätietoja kalastuksesta. 

lähteet
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
tarinat ja kohteet pohjoisen keski-Suomen luontoreitistöllä
kärnän kylä
Sähkölaitosmuseo 
museovirasto
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http://www.sininentie.fi/
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=59031&lan=FI
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=100754&lan=fi
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=931010057
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/koordinaattihaku.html?scale=16000&lang=FI&tool=siirra&srsName=EPSG%3A4258&y=63.16772&x=25.93715
http://www.kalapaikka.net/keskisuomi/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=18051&lan=fi#a2
http://www.luonnonvoimaa.net/filebank/2540-tarinat_ja_kohteet_pohjoisen_keski-suomen_luontoreitistolla.pdf
http://www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viitasaaren_kylat/kumpumaki/karnan_kyla/?id=1020
http://luovapaja.fi/kohteet/kulttuurikohteet-keski-suomessa/karnan-sahkolaitosmuseo
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=931010057
http://www.luonnonvoimaa.net

