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Huopanan kulttuuri-
maiSEma ja kiVilouHokSEt
opetuskäyttö
koski, perhokalastus, kulttuuriympäristö, juhani aho.

kuvaus
kivijärven ja keiteleen välisellä koskireitillä sijaitseva Huopa-
nankoski on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja 
paikallisesti arvokas kulttuurimaisema. koskimaisemaan ovat 
1600-luvun lopulta lähtien kuuluneet olennaisena osana vesi-
myllyt. aluetta on kuvattu monipuolisesti Viitasaareen kulttuu-
riympäristöselvityksessä.

kansallismaisemaksikin kutsuttu Huopanankoski on tullut tun-
netuksi erityisesti juhani ahon ”lohilastuista”. Eurooppalaiset-
kin perhostelevat urheilukalastajat tunsivat hyvän kalapaikan 
jo 1800-luvulla. aho oli innokas perhokalastaja, joka tuli vuosit-
tain pyytämään mullosia. ”Ei ole maailmassa seutua, johon mi-
nulla olisi kiinnittynyt semmoinen määrä ihania tunnelmia ja 
mieluisia muistoja kuin Huopanaan. kerran minä sen kunniak-
si sepitän hymnin, johon panen kaikki kielivät, mitä suomenkie-
lessä on minulla käytettävänä.” - juhani aho

tuosta ajasta kertoo hyvin säilynyt vanha puurakennuksista 
muodostuva kylänraitti. mielenkiintoisimpia rakennuksia ovat 
1900-luvun alussa perustettu keski-Suomen vanhin kalahau-
tomo, 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 kilo-
metrin pituinen. 

Huopanan peltokylämiljöö sijaitsee rannan suuntaisesti kulke-
valla harjanteella, asutusta alueella on ollut ainakin jo 1600-lu-
vulta lähtien. Huopana on idyllinen maalaiskylä, josta löyty-
vät 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 graniit-
tia ja granodioriittia, lisäksi alueella on laaja gabro- ja periodo-
tiittiesiintymä.  louhiminen jatkuu yhä, mutta hylätyt louhok-
set ovat täyttyneet ajan mittaan vedellä. louhokset ovat olleet 
merkittävä osa viitasaarelaista teollisuutta, ja paikallinen kivi on 
tunnettua kansainvälisestikin. 

Huopanankoskella on venäläisten kaivattamia vallihautoja vuo-
silta 1914-15, kartta. ne olivat osa suurempaa linnoitusketjua, 
jonka venäläiset loivat pohjanmaalta pietariin. Vallituksien tar-
koitus oli pysäyttää mahdollinen saksalaisten hyökkäys. linnoi-
tustyöt tehtiin yleensä paikkakunnalta palkatun miesväen voi-
min, venäläisiä oli työmaalla vain johtotehtävissä. 

opasteet ja retkipalvelut
Huopanankoskella toimii kalastuskeskus ja koskimarket osoit-
teessa Sininentie 1548, 44580 Huopanankoski. matkailu- ja 
viihdekeskus tarjoaa majoitusta ja ruokailua, kalastuslupia ja 
ohjelmapalveluja. koskella on laavu ja polkujen varsilla leväh-
dyspenkkejä. 

lähteet
Viitasaaren kulttuuriympäristöohjelma s. 71-76
museoviraston kulttuuriympäristörekisteri
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