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SiiKAKoSKen Alue jA urho 
KeKKoSen MuiStoMerKKi

opetuskäyttö
rautalammin reitti, kansallisvesi, kalanviljely sisävesissä, Siika-
kosken liike- ja teollisuushistoriaa, uitto, maakunnallisesti mer-
kittävä rakennetun ympäristön kohde.

Kuvaus
Siikakosken rantamaisemia hallitsevat taimen oy:n kalankasva-
tuslaitoksen altaat. Kotimaisen kirjolohen matka ruokapöytään 
kestää 2-3 vuotta. yrityksen internetsivuilla voi tutustua kalan-
kasvatuksen vaiheisiin taimen-yhtiöiden lankajärven poikas-
hautomolta Siikakosken jatkokasvatuslaitokseen ja sieltä edel-
leen kuluttajille. 

taimen-yhtiöt kantaa vastuunsa kalankasvatuksen kestävän ke-
hityksen edistämisestä muun muassa kierrättämällä. Perkuu-
jätteet menevät turkistarhaukseen hyötykäyttöön sekä biodie-
selin ja öljypohjaisten maalien raaka-aineeksi. Altaiden veden 
kierrättämiseen perustuva kiertovesitekniikka mahdollistaa 
kasvatusolosuhteiden ja ympäristövaikutuksien tehokkaan hal-
linnan.

taimen oy on saanut alkunsa 1960-luvulla laukaan kunnan-
lääkärin 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 Sii-
kakoskella 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 teol-
lisuustoimintaa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. tuolta ajalta on 
jäänyt jäljelle saneerattuna asuinrakennuksena entinen kaup-
pa vuodelta 1912 (Korpela) sekä muutamia metsäyhtiön uitto-
toiminnasta kertovia rakennuksia. joitakin Kymin uittoyhdistyk-
sen 1900-luvun alkupuolen toimisto- ja miehistörakennuksia 
on säilynyt pääasiassa 1980-luvulla uudistetussa asussa. uit-
toyhdistyksen entisiin rakennuksiin kuuluu myös 1930-luvulla 
tehty rantasauna. 

Kosken rannalla on jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötie-
teiden laitoksen Konneveden tutkimusasema, joka on tullut 
tunnetuksi kansainvälisestikin kokeellisen ekologian, evoluu-
tioekologian ja vesistötieteiden tyyssijana. Asema tarjoaa mo-
nipuoliset tutkimus- ja kokoontumistilat sekä 70 viihtyisää vuo-
depaikkaa .

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
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http://www.taimen-yhtiot.fi/taimen-oy/kalan-matka
https://www.jyu.fi/bioenv/konnevesi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17844&lan=fi
https://www.jyu.fi/bioenv/konnevesi

