KOSKEN RUUKIN KALATIE
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Kosken ruukinalue muodostaa maisemallisesti eheän kokonaisuuden ja on
luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi,
RKY-alueeksi.
Kiskonjoki virtaa Kosken ruukinalueen läpi kapeassa koillis-lounaissuuntaisessa laaksossa. Topografia on vaihtelevaa ja paikalliset korkeusvaihtelut ovat
suuria. Ruukin kohdalla joen pohjoisrantaa reunustaa jyrkkäpiirteinen mäki,
jolle sijoittuvat ruukin rakennusryhmät. Mäen laelle sijoittuu päärakennus
kirkkoineen ja alarinteeseen talousrakennukset. Joen rannoilla on lukuisia
jäänteitä ruukin tuotantorakennuksista. Joen eteläpuolella laidunalueet asettuvat voimakkaasti viettävään rinteeseen, jonka yläreunaa rajaavat metsäalueet.
Ruukin ympäristö on pääosin puoliavointa ja avointa maisematilaa. Maisematilan rajat muodostuvat pohjoisessa mäen harjanteesta ja etelässä laidunmaiseman reunalle sijoittuvista metsänreunavyöhykkeistä. 1900-luvun alun valokuvissa ruukin alue joen varressa näyttäytyy vielä maisematilaltaan avoimena
alueena. Valokuvista tarkasteltuna mäelle asettuvat ruukin rakennukset
näkyivät yhdellä silmäyksellä joen eteläpuolelta katsottuna. Nykyisin joen
varteen kasvanut lehtimetsikkö jakaa laakson ja joen suuntaisen maisematilan
peittäen näkymiä rannalta toiselle sekä joen suuntaisia näkymiä ruukkialueen
läpi lounaaseen. Rannalta toiselle avautuu kuitenkin vielä näkymiä uunialueen
tuntumassa sillan luona, jonne tuleva kalatiekin asettuu. Lisäksi sillalta avautuvat pitkät näkymät Kiskonjoen suuntaisesti koilliseen.
Ruukin alueen kasvillisuutta leimaa kulttuurivaikutteisuus ja alueella on
esimerkiksi tienvarsi-istutuksina runsaasti kookkaita jaloja lehtipuita, kuten
tammia. Uoman lehtimetsikössä kasvaa mm. tervaleppää.

Kalatie
Kalatie toteutetaan luonnonmukaisesti muovattuna, mutkittelevana ja pääosin
kasvipeitteisenä uomana ja näin saadaan uoma istumaan niin ruukkimiljööseen kuin ympäröivään kumpuilevaan laidunmaisemaan. Teknisenä rakenteena toteutettuna se rinnastuisi liikaa patorakenteisiin.
Kalatien alkuosuus virtaa avoimen niittyalueen läpi ja uoman ympäristö
muuttuu sulkeutuneemmaksi alajuoksulla, jossa se virtaa lehtimetsän läpi.
Kalatien ympäristö uunien läheisyydessä pidetään avoimena niittyalueena
myös jatkossa siten, että näkymät joen puolelta toiselle saadaan säilymään.
Yksittäisiä puuistutuksia tehdään maatöissä poistettavien puiden tilalle,
lähinnä lehtimetsäalueella.
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