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Siikakosken alue ja Urho
Kekkosen muistomerkki
Opetuskäyttö
Rautalammin reitti, kansallisvesi, kalanviljely sisävesissä, Siikakosken liike- ja teollisuushistoriaa, uitto, maakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kohde.

Kuvaus
Siikakosken rantamaisemia hallitsevat Taimen Oy:n kalankasvatuslaitoksen altaat. Kotimaisen kirjolohen matka ruokapöytään
kestää 2-3 vuotta. Yrityksen internetsivuilla voi tutustua kalankasvatuksen vaiheisiin Taimen-yhtiöiden Lankajärven poikashautomolta Siikakosken jatkokasvatuslaitokseen ja sieltä edelleen kuluttajille.
Taimen-yhtiöt kantaa vastuunsa kalankasvatuksen kestävän kehityksen edistämisestä muun muassa kierrättämällä. Perkuujätteet menevät turkistarhaukseen hyötykäyttöön sekä biodieselin ja öljypohjaisten maalien raaka-aineeksi. Altaiden veden
kierrättämiseen perustuva kiertovesitekniikka mahdollistaa
kasvatusolosuhteiden ja ympäristövaikutuksien tehokkaan hallinnan.
Taimen Oy on saanut alkunsa 1960-luvulla Laukaan kunnanlääkärin Richard Sotamaan kannustuksesta hänen hoitaessaan
loukkaantunutta kalatalousteknikko Viljo Orpanaa. Sotamaa
tuli tunnetuksi yhteisistä kalastusmatkoistaan presidentti Urho
Kekkosen kanssa. Presidentin muistoksi on kosken rannalla kivi,
jossa on muistolaatta:
”Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kalasti Konneveden Siikakoskella vuosina 1964-1981. Metsiemme ja vesiemme rauha
antoivat hänelle viihtyvyyttä ja uutta voimaa.”
Rautalammin reitin koskiosuudelle sijoittuvaan Siikakoskeen
vuonna 1899 rakennettu 80 metriä pitkä kivisilta uudistettiin
vuonna 1972. Siikakoskeen on liittynyt merkittävää liike- ja teollisuustoimintaa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Tuolta ajalta on
jäänyt jäljelle saneerattuna asuinrakennuksena entinen kauppa vuodelta 1912 (Korpela) sekä muutamia metsäyhtiön uittotoiminnasta kertovia rakennuksia. Joitakin Kymin uittoyhdistyksen 1900-luvun alkupuolen toimisto- ja miehistörakennuksia
on säilynyt pääasiassa 1980-luvulla uudistetussa asussa. Uittoyhdistyksen entisiin rakennuksiin kuuluu myös 1930-luvulla
tehty rantasauna.
Kosken rannalla on Jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötieteiden laitoksen Konneveden tutkimusasema, joka on tullut
tunnetuksi kansainvälisestikin kokeellisen ekologian, evoluutioekologian ja vesistötieteiden tyyssijana. Asema tarjoaa monipuoliset tutkimus- ja kokoontumistilat sekä 70 viihtyisää vuodepaikkaa .

Opasteet
Siikakosken Kalanviljelylaitoksen osoite on Sirkkamäentie 187,
44300 Konnevesi.
Konneveden tutkimusaseman osoite on Sirkkamäentie 220,
44300 Konnevesi.
Lähteet
http://www.ymparisto.fi/ksu >maankäyttö ja rakentaminen
>kulttuuriympäristöt >Konnevesi
http://www.jyu.fi >Konneveden tutkimusasema
© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:100 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

