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ALKUSANAT 

Vanhoista, pienistä vesimy 11 yistä ja sahoista sekä niihin liittyvistä rakenteista ei ole 
kerätty järjestelmällisesti tietoja. Rakenteiden lukumäärä ja sijoittuminen on vain 
arvausten varassa. Kokonaiskuvan puuttuessa on vaikea osoittaa erillisten kohteiden ja 
kokonaisuuksien arvo tai vain poimia kohteita, joiden säilyttämiseen olisi ensisijaisesti 
kiinnitettävä huomiota. Vesi- ja ympäristöhallituksessa käynnistettiin vuonna 1988 
projekti "Vanhojen vesirakenteiden suojelu ja hoito" ja siinä otettiin Tampereen vesi-
ja ympäristöpiirin alue koekentäksi. Tässä selvitystyössä saatuja tietoja ja kokemuksia 
on käytetty hyväksi myös muualla maassa. Vastaavantapainen laaja vanhojen 
vesirakenteiden inventointi on tehty sittemmin Pohjois-Savossa (Kuopion vesi- ja 
ympäristöpiirin toimesta) ja Etelä Savossa (Mikkelin vesi- ja ympäristöpiirin toimesta). 
Tämän työn jatkona on Kullaanjoelle tehty lisäksi koko reitin kattava yleissuunnitelma 
sekä kolmen erityiskohteen kunnostussuunnitelma. 

Työtä aloitettaessa ei ollut käytettävissä tietoja tutkittavien kohteiden sijainnista, 
kunnosta tai määrästä. Aluksi lähetettiin alueen 45 kuntaan kysely, jolla odotettiin 
saatavan selville useimpien myllyjen kunto ja sijainti. Osoittautuikin, ettei kunnissa 
ollut tietoja kyseisistä kohteista. Käytettäväksi jäi vuoden 1911 Hydrografisen seuran 
inventointi ja vuonna 1977 vesihallituksen toimesta tehty koski-inventointi, jossa ei 
oltu puututtu rakennuksiin. Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkistosta löytyi tietoja 
luvan hakeneiden laitosten osalta.Tiedot tarkastettiin mylläreiden kanssa, jolloin 
jouduttiin puolet luetteloiden kohteista jättämään pois. Lisäksi tuli joukko uusia kohteita. 

Maastokäynnit, haastattelut ja arkistotutkimus tehtiin vuoden 1988 aikana. Kohteista 
täytettiin museoviraston inventointilomakkeet, rakennukset valokuvattiin ja paikalla 
piirrettiin arviomittoihin perustuvia asemapiirroksia ja pohjapiirroksia. Vain muutama 
kohde on mitattu tarkemmin. Aineistoa työstettiin ja arvioitiin sitten toimistotyönä vesi-
ja ympäristöpiirissä, johon selvityksen tekijä oli kiinnitetty tätä työtä varten. 
lnventointilomakkeet on toimitettu museovirastolle, muu aineisto on Tampereen vesi-
ja ympäristöpiirissä. 

Selvityksen on tehnyt arkkitehti Sirkka Köykkä, joka teki siitä myös diplomityönsä 
Tampereen Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle. Työssä on avustanut 
rakennusmestari Tiina Schultz Tampereen vesi- ja ympäristöpiiristä. Työtä on ohjannut 
arkkitehti Maisa Siirala vesi- ja ympäristöhallituksesta. 

Säilyneiden myllyjen ja sahojen määrä kohoaa 132:een kun lasketaan myös rauniot 
mukaan. Kohteista miltei neljäsosa on yli satavuotiaita. Paikalta saaduin tiedoin on tehty 
arvio häviävien kohteiden määrästä: neljäsosa raunioituu kymmenessä vuodessa, jollei 
nykyisissä oloissa tapahdu muutoksia. Inventointihetkellä, vuonna 1988, laitoksista oli 
raunioina 19 ja erittäin huonokuntoisia 14. Vaikka lukumääräinen poistuma on hidastu-
nut on kymmenen vuoden aikana tapahtuva prosentuaalinen poistuma kasvanut 1910-
luvun kymmenestä prosentista 1980-luvun 22 prosenttiin. 
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1 JOHDANTO 

Vesivoiman käyttö liittyy oleellisena osana teollisen yhteiskunnan kehitykseen. Ensin vesivoimaa 
käytettiin myllyissä, sitten sahoissa, pärehöylissä, puuhiomoissa, meijere1ssa ja 
teollisuuslaitoksissa. Suomen teollisuus lähti kehittymään suoraan vesivoimalla toimivista koneista. 
Myös sähkö tuotettiin vesivoimalla. 

Kaikki Kokemäenjoen vesistön suuret ja keskisuuret kosket rakennettiin 1900-luvun 
alkupuoliskolla. Pieniä koskipaikkoja suosineet myllyt ja sahat ovat olleet paikoillaan monesti 
ikimuistoisista ajoista, kuten vanhoissa asiakirjoissa mainitaan. Rakennusten lisäksi 
kokonaisuuteen kuului muita rakennelmia ja uomaan suoritettuja muutostöitä. Aluksi laitoksiin 
johdettiin vesi erillistä uomaa pitkin. Laitosten käyttöajan pidentämiseksi rakennettiin patoja koko 
uoman poikki. Padon yläpuolelle muodostui pieniä varastoaltaita. Patoja ja karikkoisia, kivisiä 
paikkoja ohittamaan rakennettiin uittoruuhia. Uiton helpottamiseksi räjäytettiin häiritseviä kiviä, 
poistettiin karikoita ja reitit tehtiin leveiksi ja suoriksi. Myös sivuhaaroja saatettiin täyttää. 
Koskenperkaustyön uskottiin vähentävän tulvia. Samaan aikaan suoritetuilla järven laskuilla ja 
soiden kuivaamisella saatiin lisämaita. Uiton ja vesiliikenteen sujumiseksi rakennettiin kanavia. 
Höyryvoiman käyttö laivaliikenteessä aiheutti kanavien rakentamisen. Näin vesireittien 
rakentaminen ja vesivoiman käyttö on muokannut elinympäristöä sekä maaseudulla, että 
kaupungeissa. Rakennetusta jokimaisemasta on tullut näkyvä osa paikan identiteettiä ja historiaa. 

Teknisen kehityksen kulkiessa eteenpäin on vesivoima menettänyt valta-asemansa. Tuuli-, 
höyryvoimalla sekä sähköllä käyvät koneet antoivat mahdollisuuden laitosten vapaalle 
sijoittamiselle. Vanhat, vesivoimalla käyneet laitteet tulivat vanhanaikaisiksi ja hitaiksi. Suurin 
osa vesimyllyistä ja -sahoista sekä niiden vaatimista ruuhista ja padoista on hiljalleen 
rappeutumassa käyttämättöinä. Vuosikymmenien tehdessä tuhojaan monet kohteista vaativat 
kiireisiä toimia säilyäkseen. 

Hylättyjen kohteiden kunnostus ja säilyttäminen ei ole itsestäänselvyys. Kohteita säilyy 
sattumanvaraisesti sen mukaan miten omistajat jaksavat hoitaa rakennuksiaan. Harvemmin koko 
kyläkunta on ottanut asiakseen paikkakunnalle identiteettiä luovan myllyn tai sahan 
kunnostamisen. Yksittäisen rakennuksen säilyminen ei ole kokonaisuuden kannalta voitto. 
Kaikkein arvokkaimpana voidaan pitää tärkeän kohteen tai kokonaisuuden säilymistä. Tärkeimpien 
suojeltavien kohteiden määrittämiseen tarvitaan tietoa nykypäivään säilyneistä rakennuksista. 
Lisäksi on ratkaistava kuka säilyttää ja rahoittaa korjaukset. Toinen ongelma on maastossa jo 
olevien raunioiden hoito. 

Jo hyvinkin huonokuntoisen näköiset rakennukset on pelastettavissa kohtuullisen pienin toimin: 
katon ja kattokannatuksen osittainen uusiminen on usein riittävä toimenpide säilymisen 
turvaamiselle. Vanhojen rakennusten uudiskäyttöön ei ole ollut tarvetta, vaikka ne ovat useimmin 
helposti saavutettavissa, maisemallisesti vaikuttavilla paikoilla ja rakennukset ovat kauniita. 
Käyttämättömyys on ollut vesivoimalla toimivien laitosten pelastus ja tappio: rakennukset ovat 
säilyneet alkuperäisessä asussaan, mutta osa kohteista rappeutuu kunnostusten puuteesta. 
Rakennukset eivät ole sellaisenaan otettavissa toiseen toimintaan, vaan vaativat suuria muutostöitä. 
Uudiskäyttö ei ole ratkaisu tärkeimpien laitosten säilymiselle. Kaikkein keskeisimmät kohteet olisi 
voitava säilyttää kaikkine laitteineen ja rakenteineen. Tarvittaessa olisi valtion voitava rahoittaa 
tälläisen kohteen kunnostus. 
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2 VESIMYLLYJEN JA -SAHOJEN YLEINEN HISTORIA 

2.1 Vesimyllyn historia 

Myllylaitoksen leviäminen 

Vesivoimaa on mitä ilmeisimmin käytetty ensimmäisenä jauhatukseen kuningas Mithri-
datesin aikana 120-63 eKr Vähässä Aasiassa. (1 Vesimyllyt ilmestyivät Suomeen 
ensin luostarilaitoksiin ja aatelisten yksityiskäyttöön. Vanhin asiakirjamaininta on 1350-
-luvulta, Turun piispan myllystä Maarian Halistenoskessa. Myllylaitoksen otaksutaan 
kotiutuneen maahamme jo 1200-luvulla idästä käsin. (11 Muissa Pohjoismaissa le-
viäminen alkoi sata vuotta aiemmin. Uuden tekniikan tutuksi tekeminen oli hidasta. 
Vielä 1600-luvun alussa kerrottiin Savossa käytetyn yleisesti käsikiviä. (6 Vasta kun 
talonpojat tutustuivat myllyihin jauhattaessaan tullia vastaan, ne nopeammin levisivät 
syrjäseuduillekin. (1 

Käsimyllyistä kehittyi aluksi juhdan vetämä tyyppi ja käsin pyöritettävä ratasmylly, 
jonka kierrosnopeus oli lisääntynyt. Talonpojat kävivät yhdessä pyörittämässä kiviä. 
Ylempää jauhinkiveä kannatti pystyakseli eli väkirauta. Voima välitettiin hammas-
pyörillä. Vastaava rakenne siirtyi jalkamyllyyn. Myös poljinmyllyjä oli käytössä. 

Jalka myllyt 

Vaikka jalkamyllyt tulivat luostareihin ja kartanoihin jo 1200-luvulla yleistyivät vesi-
myllyt 1500-luvulla Suomessa. Toiminnassa oli ollut vain 104 myllyä vuoteen 
1524 mennessä. (6 Rakenteeltaan ne olivat yksinkertaisia jalka- eli härkinmyllyjä. 
Voima-akselina toimineen pystytukin alaosaan oli kiinnitetty lautasiivet eli härkin-
laudat. Vesi sai siivet pyörittämään tukkia ja yläpäässä ollutta kiveä. Kivet olivat hal-
kaisijaltaan 80 cm ja paksuudeltaan 10-15 cm. Yläkivi liikkui. Alakivi oli liikkuma-
ton. Akselia kohottamalla säädettiin jauhojen karkeutta. (6 Aluskivi lepäsi 30-40 cm:n 
alustalla. Jyvien kaatamista varten oli kivien yläpuolella penkki säkille. Jyvät kaadettiin 
puiseen toroon. Kivien välistä jauho juoksi lavalle. Vasta myöhemmin kivien ympärille 
tehtiin matala lautasuojus, kahna. Kahnasta kehittyi pyöreä tai kahdeksankulmainen 
päältäkin laudoitettu laatikko. (1 Jokaisella kiviparilla oli oma siipilaitteensa. Yleisim-
min jalkamyllyssä oli yksi kivipari. 

Myllyt olivat joko kylän yhteisiä myllyjä tai suurempien tilojen omistuksessa. Kyläkun-
nissa talonpojat rakensivat myllyt ja jakoivat jauhatusvuorot. Näin syntyivät lahon myl-
lyt eli vuoromyllyt. Vuorot kulkivat perintönä niin kauan kuin talo otti osaa korjauskus-
tannuksiin. Talojen jakaantuessa myös myllyvuorot jaettiin. Tiloja yhdistämällä niitä tuli 
lisää. Käyttäjät jauhoivat itse. Vasta myöhemmin suurempiin myllyihin palkattiin myl-
läri. (1 

Jalkamyllyt toimivat usein vain keväisin ja syksyisin. Silloin jauhettiin yötä päivää. 
Tarvittaessa lisää jauhatusaikaa rakennettiin useampia myllyjä samankin kosken rannal-
le. Syntyi myllykyliä. Toisaalta jalkamyllyt levisivät myös tiettömien taipaleiden pää-
hän, metsäpuroihin, jollei koskipaikkaa löytynyt lähempää. 

Jalkamyllyt elivät hyvin pitkään. Ensimmäiset rakennettiin 1200-luvulla kartanoihin ja 
luostareihin. Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin syrjäisimmillä seuduilla niitä rakennet-
tiin 1800-luvun loppuun asti. 
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Jauhatusoikeus 

Kristoferin maalaissa määrättiin jo vuonna 1442 ettei myllyn ja sen padon eli tammen 
rakentamisesta saanut koitua vahinkoa tai haittaa toisille myllyille, kalastukselle eikä 
veneliikenteelle. Pato ei saanut nostattaa vettä pelloille tai niityille. Kyläkunnissa sovit-
tiin naapureiden kesken mahdollisista vahingonkorvauksista. ( 6 

Aluksi mylläys oli verovapaata. Kruunu edisti Kustaa Vaasan toimesta 1500-luvun 
alussa myllyjen rakentamista lähettämällä Ruotsista myllyn rakentajia. Juuri kun raken-
nustoimet pääsivät kunnolla vauhtiin otettiin talonpoikien myllypaikkoja kruunun hal-
tuun. Jauhatustoiminta koitettiin keskittää kruunulle tulojen toivossa. Vuonna 1585 
määrättiin myllyvero. Vero jarrutti tehokkaasti myllyjen rakentamista. Pienet puromyllyt 
koitettiin hävittää. Kaikkialle ei kuitenkaan voitu rakentaa vuoromyllyjä. Pienet myllyt 
säilyivät, mutta joutuivat arvioverolle vuonna 1625. (1 

Myllyvero lopetettiin vuonna 1885. Seurauksena oli myllyrakentamisen uusi aalto. 
Tuolloin elettiin vesiratasmyllyjen viimeisiä hetkiä ja turbiinimyllyjen valtakauden 
alkua. 

Vesiratasmyllyt 

Myllyrakentamisen taantuessa verotuksen vaikutuksesta ratasmyllyt yleistyivät Suomes-
sa. Vesiratasta oli käytetty jo 1300-luvulta. Sitä käytettiin aluksi suoraan koneeseen 
kytkettynä jauhatuksen lisäksi sahauksessa, paperin valmistuksessa, nahan käsittelyssä 
ja takomisessa. Varsinkin 1700-luvulla syntyi Etelä Suomen kartanoiden yhteyteen 
vesipyörästä yoimansa saaneita pieniä teollisuuslaitoksia. (6 

Ratasmyllyt olivat jalkamyllyä tehokkaampia yhteis- eli lahkomyllyjä ja toimivat mak-
sua eli tullia vastaan. Tästä tuli nimitys tullimylly. Yhteisomistuksella saatiin säästöä 
rakennus- ja kunnossapitokustannuksissa. Maksettavat verot jaettiin monen osakkaan 
kesken. Kotitarvemyllyiltä poistettiin oikeus jauhaa maksua vastaan. Usein lahkomylly 
vuokrattiin myllärille, joka jauhoi osakkaiden viljat ilmaiseksi osuuksien mukaisen 
määrän. Lahkoon kuulumattomat maksoivat jauhattamastaan viljasta tullin. Monissa, 
hyvän jauhattajan maineessa olleissa myllyissä kerrotaan olleen kymmeniä 
jauhattajia odottamassa vuoroaan. (1 

Myllymatkat toivat elämään väriä. Usein matka kesti toista vuorokautta. Myllytuvassa 
yövyttiin ja tarinoitiin. Uusimmat uutiset kuultiin mylläriltä. Mystiset tarinat kiersivät 
suusta suuhun. Näiltä ajoilta on tarinoita myllytontuista, peikoista, keijuista ja pahoista 
piruista. 

Vesiratas teki jauhatuksen tehokkaammaksi: kivistä tuli paksummat ja leveämmät. Itse 
ratas oli pystyasennossa. Vesi johdettiin pyörään joko alhaalta tai yläpuolelta. Ylävesi-
ratas vaati suuremman putouskorkeuden. Pyörimisliike siirtyi hammasrattaan ja lyhdyn 
eli trällin välityksellä yläkiveä kannattavaan pystyakseliin. Yksi ratas pyöritti yhdestä 
kolmeen kiviparia keskushammaspyörän avulla. (6 

Myllyrakennuksesta kehittyi kaksikerroksinen. Vesiratas ja voimansiirtokoneisto sekä 
jauhon säkitys täyttivät alemman kerroksen. Toiseen kerrokseen tulivat torot, jonne 
jyvät kaadettiin. Jauhinkivet olivat hieman toisen kerroksen alapuolella. Myllyn sisälle 
tultiin siltaa pitkin suoraan toiseen kerrokseen. 
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Turbiinimyllyt 

Tullimyllyjen ja kotitarvemyllyjen ero korostui 1800-luvun puolivälissä, kun tullimyl-
lyissä siirryttiin turbiinien käyttöön. Turbiinien valmistus oli alkanut vuonna 1863. (6 

Virtaava vesi pyöritti turbiinia ja sen keskellä ollutta pystyakselia. Tästä saatiin kone-
hihnojen eli remmien välityksellä pyörimisliike kivien pystyakselia pyörittävään vaa-
ka-akseliin. Nämä kytkeytyivät hammasrattaiden välityksellä toisiinsa. Kiveä pyörittä-
vän pystyakselin yläpäässä oli ensin pikkusiili ja tämän yläpuolella isosiili. Ylempi kivi 
pyöri akselin mukana. Alempi kivi oli kiinteä. (10 

1900-luvun alussa Turbiinit kytkettiin generaattoreihin, joista tuli sähkö laitoksen ko-
neisiin tai paikkakunnan valaistukseen. Syntyi puhtaita voimalaitosyrityksiä. (15 

Turbiinikammiona käytettiin vuoteen 1922 avointa, katotonta monttua, jossa turbiini oli 
pohjalla. Akseli voi olla pysty- tai vaakasuunnassa. Tämän jälkeen rakennettiin suurim-
maksi osaksi pystyakselisia turbiineja ja suljettuja kammioita. (15 

Virtauksen mukanaan tuomia roskia estettiin pääsemästä turbiiniin siivilällä eli välpällä, 
joka on ollut pakollinen vuodesta 1902. Vedentulon oli oltava suljettavissa. Yleisimmin 
pienissä laitoksissa tähän tarkoitukseen käytettiin puisia tasoluukkuja, jotka avattiin 
vetämällä tai vipuamalla. Puuluukkuja käytettiin jo jalkamyllyjen ruuhissa. (15 

Luonnonkivet vaihtuivat keinotekoisiin 1900-luvun alusta. Ne tehtiin kiinnittämällä 
kivimassarunkoon smirgelipinta, johon hakattiin rihlat. {1 

Myllyn laitteiden kehitys 

Myllyjen kehitys oli aivan viime vuosisadalle asti hidasta. Myllärit pitivät itsepäisesti 
kiinni vanhoista laitteistaan ja jauhatustavoistaan. 

Aluksi vain murskattiin vilja kuorineen. Seuraavaksi jyvät kuorittiin ennen jauhatusta. 
Kuorimiseen käytettiin kräärikiviä, jotka olivat kuin jauhokivet. Pyörivä kivi oli niin 
korkealla, etteivät jyvät jauhaantuneet. {l 

Vasta tuulettajan tullessa käyttöön viljan puhdistuksessa keksittiin tuuletus jauhinki-
viin. (1 Suurin osa Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueen myllyjen kivipareista on 
ilman tuuletusta. 

Kehään sijoitettujen kivien lisäksi ilmestyi 1800-luvun lopussa hihnavälitteinen koneis-
to. Kartiohammaspyöräkoneistot ilmestyivät samaan aikaan. (1 

Varsinaisen jauhoteollisuuden kehittyessä Suomessa 1900-luvulla myllyn laitteet uusiu-
tuivat nopeasti. Viljankäsittelyyn tuli uusia vaiheita. Tarvittava laitemäärä lisääntyi 
moninkertaiseksi. Pienemmät myllyt jäivät kehityksestä jälkeen. Vain muutamissa lai-
toksissa ensin uusittiin ja lisättiin laitteita ja lopulta rakennettiin uusi, tilavaatimuksil-
taan moninkertainen vehnäpuoli. Vanhat kiviparit jäivät osaksi kokonaisuutta. 

Osuustoiminta 

Vuoden 1901 osuustoimintalaki toi lahkomyllyjen sijaan osuuskunnat, jotka harjoittivat 
myös sahausta ja sähköntuotantoa. Myllyt siirtyivät jauhamaan yhä pidempinä 
aikoina vuodessa apuvoiman turvin. Sähkö, polttomoottorit ja höyryvoima lisäsivät 
muuttopaineita entisestään 1920-luvulla. Myllyn ja sahan laitteet siirtyivät 
toimimaan sähköllä, ne eivät käyneet enään suoraan vesivoimalla. (6 
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Pienten myllyjen kuolema 

Samaan aikaan voimakkaan myllylaitoksen uusiutumispaineen kanssa tuli useita muu-
toksia, jotka vaikuttivat pienten myllyjen toiminnan lopettamiseen. Viljelijät hankkivat 
sähköllä toimineita pieniä kotitarvemyllyjä. Kotileipojat siirtyivät kauppamyllyjen jau-
hoihin. Ihmiset tottuivat valmisleipään. Karjan rehuseokset tulivat kauppoihin. 

Pienten myllyjen tarve väheni 1900-luvun puolivälissä. 1200-luvulta elänyt myllykult-
tuuri on unohdettu miltei kokonaan. Koskien rannoille jäi muistomerkiksi rakennuksia, 
jotka jätettiin käyttökuntoon kaikkine laitteineen. Toiminnan loppuessa unohtui monin 
paikoin myllyjen kunnostus. Aika tekee tehtäväänsä, rakennelmat rappeutuvat. 

jalk~mylly 

Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkisto 

2.2 Vesisahan historia 

Sahojen leviäminen 

Koneellisen puusahauksen keksijöinä pidetään hollantilaisia. He rakensivat ensimmäi-
sen tuulen voimalla käyvän sahan 1000-luvun alussa. Venetsiaan ja Saksaan vesisaha 
ilmesyi 1300-luvun alussa. (2 

Suomen ensimmäisen vesisahan otaksutaan olleen vuonna 1464 Naantalin luostarissa. 
Pohjois-Euroopassa oli tuolloin yleistä, että luostarit rakensivat ja tekivät tunnetuiksi 
sahoja sekä myllyjä. Toisten tietojen mukaan vesisaha on tullut maahamme 1500-lu-
vulla. Varsinainen leviäminen ajoittui samalle vuosisadalle. (6 

Suomessa tiedetään olleen viitisentoista sahamyllyä vuoden 1600 tienoilla. Lähes kaik-
ki olivat kruunun omistuksessa. Vuosisadan lopulla lukumäärä oli kasvanut kahteen 
sataan. Yksityisistä sahoista ei ole säilynyt tietoja. (9 

Satakunnan varhaisin maininta sahasta on Porin kuninkaankartanosta 1600-luvun alusta. 
Leviäminen tapahtui rannikolta Kokemäenjoen latvoille. (9 
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Sahojen omistus ja valvonta 

Valtiovalta edisti sahojen kehittymistä ja leviämistä 1500-luvulla. Seuraavalla vuosisa-
dalla omistajaksi siirtyi aatelisto ja myöhemmin porvaristo. Osa sahoista jäi rappeutu-
maan. Vanhin talonpojalle kuulunut vesisaha on tiettävästi ollut Vöyrillä 1610-luvulla. 
(9 

Sahojen käyttöä ja perustamista valvottiin metsälainsäädännön ja ulkomaankaupan 
rajoitusten avulla. Metsän pelättiin loppuvan. Aatelistolla oli rajoittamaton oikeus met-
siinsä. Jakamattomille, kylän yhteisille metsille oli tiukat määräykset kaadettavien tuk-
kien määrästä. 

Sahalautojen mitat määrättiin kuninkaallisen kirjeen mukaan vuonna 1686. Mitat kos-
kivat koko maata. 

Hidas sahamylly 

Nimeä sahamylly käytettiin koko sen ajan kun -voimanlähteenä oli vesi. Otettaessa 
höyryvoima käyttöön siirryttiin saha-nimitykseen. (9 

Varhaisimmat vesisahat olivat samankaltaisia. Tekniset muutokset olivat hitaita. Voima 
saatiin vesirattaasta, johon johdettiin vesi ruuhta pitkin padolta. Ratas oli ylä- tai ala-
vesipyörä. Käsin taottu paksu terä kiinnitettiin neliömäiseen puurakenteiseen kehään. 
Kehä liikkui pystysuorasti liukupintoja pitkin. Liikkeensä se sai kiertokangen avulla 
suoraan vesipyörän akselista. Tukki kiinnitettiin rullilla liikkuvaan tukkivaunuun. Vau-
nu liikkui eteenpäin syöttölaitteen avulla. (2 Puu sahautui vain terän liikuessa alas. 
Sahan koneistot olivat ulkomaisia 1560-luvulle, jolloin Suomessa aloitettiin niiden 
valmistus. 

Laudat tulivat paikalliseen tarpeeseen sekä laivastolle. Harvemmin niitä riitti vietä-
väksi. (9 

Sahan sijainnin määräsivät vesivoima ja kuljetusmahdollisuudet. Uittokulttuurin kehitys 
liittyy kiinteästi sahojen kehitykseen. 

Nopea sahamylly 

Sahaus nopeutui huomattavasti, kun käyttöakselin kierroslukua saatiin lisättyä ham-
maspyörävälityksen avulla. Toinen tapa oli siirtää voima vesipyörän akselin päähän 
asetetusta suuremmasta pyörästä kehäsahan kampiakselin päähän kiinnitettyyn pienem-
pään pyörään. 

Voimansiirtoköysinä käytettiin hamppuköysiä ja koivunvitsaköysiä. Kehittyneimmil-
lään voima siirrettiin välivaihtoakselin kautta kehään. (2 

Ohutteräsahat 

Ohutteräsaha syntyi Alankomaissa vuonna 1592. Kehiin asennettiin useita teriä. Lisäksi 
otettiin syrjäysterä käyttöön. 

Ensimmäisenä ohutterä tuli Viipurin alueelle. Koneistot olivat aluksi hollantilaisia. Suo-
meen ensimmäinen tuli vuonna 1709. (9 

Kehä oli kaksiosainen eli parikehä. Pelkkaterät ja jakoterät olivat eri osissa. Ensin suo-
ritettiin pelkkasahaus, sitten jakosahaus. Kaksi tukkia oli samaan aikaan käsittelyssä. 



18 

Tukkia syötettiin hammaspyörin, kettinki- tai käsisyötöllä kulkevalla kelkalla. 
Voimanlähde oli yleisimmin alavesipyörä. Halkaisijaltaan se oli 2.5 m. Pyörällä oli 
saatava 20-30 iskua minuutissa. (9 

Kaupallisiin tarkoituksiin perustetut ohutteräiset sahat olivat joko yksi-, kaksi- tai 
nelikehäisiä sahoja. Pienissä sahoissa harvoin oli yhtä useampaa kehää. Sahamyllyt 
kävivät, kuten myllytkin keväisin ja syksyisin. Talvella vedet jäätyivät. Kesällä sahattu 
tavara sinistyi. (9 

Verotus ja rajoitukset 

Sahoista perittiin veroa 1700-luvun alusta. Perustamislupa oli saatava 1800-luvun 
alusta läänin kuvernööriltä. Senaatti tarkisti luvan. Kotitarvesaha määrättiin vuonna 
1851 enintään yksikehäiseksi ja kaksiteräiseksi. Määräys merkitsi selvää taantumusta. 
Kotitarvesahaajien käytössä oli jo tehokkaampiakin sahoja. Kauppasahoilla ei ollut 
kehärajoituksia. Niille annettiin tukkikiintiöt. Sahuskiintiö täyttyi yhä nopeammin sa-
hojen kehittyessä. (9 

Sahan käyttäminen tehtiin vapaaksi vuonna 1861. Perustamiseen tarvittiin vielä lupa. 
Senaatti ja viranomaiset määräsivät kehien luvun. Perustamisluvan haku poistui vuonna 
1879. Viranomaisille vain ilmoitettiin uudesta sahasta. (9 

Sahan kiihkeä kehitys 

Höyrysahat sallittiin vuonna 1857. Varsinainen läpimurto tapahtui vuosina 1870-85. 
Höyryvoima vapautti sahan kosken rannalta jokisuihin ja rannikoille. Uusi voimanlähde 
tuli pääasiassa suuriin laitoksiin. Pienet laitokset käyttivät vesivoimaa vaihtaen vesirat-
taan turbiiniin samaan aikaan myllyjen kanssa eli 1900-luvun alussa. 

Höyrysahan aikaan tulivat rauta ja teräs sahakoneiden rakennusaineiksi. Käyttöön tuli 
uusia koneita ja syöttöjärjestelmiä. Talonpoikien vesisahat kehittyivät myös koko ajan 
tehokkaammiksi. (9 

Suomeen kehittyi konepajateollisuus valmistamaan saha- ja voimakoneita. Uusi teolli-
suus kehitti nopeasti omia tuotteitaan. Esim. Karhulan konepajan Ursus kehäsaha, jolla 
oli pieni voimankulutus ja yksinkertaiset säädöt. Uusina sahatyyppeinä tulivat pyörö-
eli sirkkelisaha vuonna 1777 ja vannesaha vuonna 1810. Suurten sahojen tekniikka 
kehittyi niin suurin harppauksin eteenpäin, etteivät pienet laitokset ehtineet uusia lait-
teitaan kehityksen tahtiin, vaan jäivät vanhanaikaisiksi. 

2.3 Laitospadot 

Myllyjen ja sahojen yhteydessä käytetyt padot ovat puumuuri- tai rautabetonipatoja. 
Yleisimmin käytettiin puupatoa tai puu- ja kivipadon yhdistelmiä. Avattavat luukut 
rakennettiin puusta. (8 

Yksinkertaisimpana puupatona toimii pienen uoman poikki asetettu yksi tai useampi 
hirsi. 

Pukkipadossa tehtiin seinämää pystyssä pitäviä pukkeja. Ne asetettiin vinosti maata 
vasten myötävirtaan ja yhdistettiin kynnysjuoksulla seinämän alareunasta. Seinämä 
tehtiin päästä teroitetuista puolikkaista puista. Ne juntattiin mahdollisimman lujasti 
maahan. Puiden yläpää nojasi otsapuuta vasten. Padon yläpuolelle juurta ja laudoitusta 
vastaan ladottiin sammalturvetta eli kunttaa. Turpeen päälle lisättiin täytemaata. Ala-
puolelta patoa tuettiin tarpeen mukaan kivillä. Kynnyspuut päällekkäin ladattuna muo-



19 

dostivat patoaukon kynnyksen. Aukko tukittiin laudoilla tai nelikulmaisilla neuloilla. 
Pohjan syöpymisen estämiseksi patoaukon alapuolelle rakennettiin puinen lava. (2 

Yksiseinäinen hirsipato rakennettiin salvetusta seinästä. Sen alapuolella oli hirsistä sal-
vettuja kolmion muotoisia arkkuja eli kontteja, jotka täytettiin kivillä. (2 

Kaksiseinäinen hirsipato tehtiin kahdesta yhdensuuntaisesta salvetusta seinästä, joiden 
etäisyys oli sama kuin padon korkeus. Seinät yhdistettiin 45 asteen kulmassa olleilla 
sidepuilla. Kolmiomaiseen tilaan asetettiin painoiksi kiviä. Valtaväylän kohdalla oleva 
aukko suljettiin luukuilla tai neuloilla. (2 

Betonipatojen rakentaminen aloitettiin 1920-luvulla. Useat puupadot vaihdettiin betoni-
siksi 1950-lukuun mennessä. Puupadot ovat huollon puutteessa hiljalleen hävinneet. 

Yleisin myllyissä ja sahoissa käytetty sulku oli puuluukku, joka nojasi teräslistalla vah-
vistettuihin pystyhirsiin. Se nostettiin keskiparrua ylös vipuamalla tai vetoköysiä tukin 
ympärille kelaamalla. Pysty hirret tuettiin puisilla, kivisillä tai betonisilla pukkirakenteil-
la ja tuettiin toisiinsa patosillan palkeilla. (8 

Pato- ja luukkurakennelmat ovat huomattavasti kehittyneet mylly- ja sahapatojen ajois-
ta. Uudet rakenteet eivät useinkaan sovellu pieniin uomiin käytettäviksi. (8 

Rappeutuneen patorakennelman uusimista suunniteltaessa on tutkittava kalojen nousun 
mahdollistaminen, vakiintuneen vedenkorkeuden ja eliökunnan säilyttäminen. Jo pitkään 
käytöstä poissa olleiden patojen hävittäminen ja kosken maisemointi saattaa olla monin 
paikoin järkevin vaihtoehto. Padon liittyessä mylly- tai sahalaitokseen on huomioitava 
padon merkitys kokonaisuuden kannalta. 

/ 
___ ....__ _____ __..._ ........ __.__..._-'-__, 10 ._,. 
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2.4 Ruuhet ja putket 
Aluksi jalkamyllyyn johdettiin vesi myllyjuopaa pitkin. Juopa saatettiin verhota luon-
nonkivin tai lohkokivin. 

Rakennettaessa pato koko uoman poikki oli uittoa varten tehtävä puinen uittoruuhi. 
Suurten voimalaitosten kohdalla ne tehtiin betonista tai raudasta. Puisen uittoruuhen 
pohja oli kapeampi kuin yläosa. Veden syvyys vaihteli 50-60 cm välillä. Ruuhi oli 
alkuosalta loiva. Loppupää kymmenen metrin matkalla tehtiin vaakasuoraksi. Ruuhi 
kapeni alaspäin. Kouru rakennettiin kahden pituussuuntaisen hirsijuoksun päälle. Poik-
kileikkauksen muotoisiin pukkeihin kiinnitettiin laudat. (2 

Myllyihin ja sahoihin johtaneet puiset ruuhet olivat leikkaukseltaan neliön muotoisia. 
Rakentaminen tehtiin kuten uittoruuhissa. Ruuhi saattoi kulkea muutaman metrin kor-
keudessa johtaessaan vettä ylävesirattaaseen. 

Puuputket rakennettiin halkaisijasta riippuen yhdestä viiteen tuumaan levyisistä lankuis-
ta, jotka oli höylätty ympyrän kaarelle ja sivultaan saman ympyrän säteille. Putken 
vanteet olivat korkeintaan 30 cm päässä toisistaan. Ne olivat lukollisia. Puutavara kyl-
lästettiin ja vanteet asfaltoitiin. Rakenne koottiin puisille tai betonisille kannatuspukeille. 

2.5 Maanpinnan verhous ja suojaus 
Vesilaitoksiin johtavia juopia ja pääuomia on suojattu erilaisin menetelmin. Pehmeässä 
maassa uoma muuttaa alituisesti muotoaan. Varsinkin veden laskiessa ja noustessa se 
uurtaa rantoja. (10 

Jos suojauksia ei käytetä on uoman leikkauksen noudatettava luonnonuomissa muodos-
tuvaa parabeli-muotoa. Kivetyt reunat voivat olla jyrkempiä. Maaluiskissa voidaan 
käyttää turvehtimista, pajustusta risunkia tai kuusiverhousta. Heinänsiemenellä kylvetty 
ruokamultaluiska kestää huonommin veden kulutusta. Sitä on käytetty tulvaveden ylä-
puolella. Soraluiska on myös turveluiskaa heikompi, ellei sorassa ole runsaasti kiviä. 
(10 

Turvehtiminen 

Pajustus 

Turvehtimisessa asetettiin enintään 1:1,5 kaltevuuteen tehdylle luiskalle turpeet limit-
täin. Ne kiinnitettiin 30 cm puuvaamoin. Tarvittaessa on turpeen alle laitettu ruokamul-
taa. Edellistä jyrkempään luiskaan käytettiin ns. pääty eli porrasturvehtimista. Turpeet 
asetettiin porrasmaisesti vaakasuoraan päällekkäin. Luiskan pinta tasoitettiin ja lyötiin 
tiiviiksi. (10 

Pajustus oli hyvin kestävä verhoustapa. Pajupensaat juurtuivat veden allakin, joten niitä 
käytettiin myös veden alla olleen luiskan osalle. Turvehtiminen ei saanut ulottua kesän 
aikaisen veden alapuolelle. (10 

Pajut istutettiin puolen metrin mittaisina kahdesta kolmeen senttimetrin vahvuisina ok-
sina, jotka pistettiin miltei kokonaisuudessaan maan sisään. (10 
Toinen tapa pajun käytössä oli luiskan verhoaminen risuilla. Kahden metrin välein 
kaivettiin uurteita, joihin asetettiin risukerros tyvet alaspäin. Risukerros kiinnitettiin 
maahan sitein. Päälle täytettiin maakerros, josta pajut alkavat versota. Kuivana aikana 
istutuksia kasteltiin. (10 
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Kuusi verhous 

Risungit 

Pahasti syöpyviä rantoja on verhottu kuusilla. Luiskalle asetettiin kuusia latvat alaspäin. 
Kivet toimivat painoina. Veden mukana kulkenut maa kertyi oksiin peittäen verhouk-
sen. (10 

Risunkeja eli 2,5-3,5 m:n mittaisia yhteensidottuja risukimppuja on käytetty jokirannan 
ja pohjan suojeluun. Pohjaan asetetuissa risungeissa sidottiin sisälle kiviä painoiksi. 
Upokerisunkeja käytettiin pääasiassa pehmeälle maalle kiviheitokkeen asemesta tai 
pahoihin joenpohjan uurtumiin. (10 

Kiviheitoke ja -verhous 

Kiviheitoke ja kiviverhous ovat yleisimpiä luiskanvahvistuskeinoja risunkien jo unoh-
tuessa. Kiviheitoke kestää suurenkin aallokon loivana luiskana, paksuna kerroksena ja 
suurina kivinä. Kiviverhoustapoja on useita. (10 

Luonnonkivistä tehty kiviverhous on 1:2 tai 1:1,5 luiskana. Saumoissa on käytetty 
sammaltäytettä. Samanlainen luiska voidaan tehdä louhoksista saaduilla särekivillä, 
jotka asetetaan pienin betonisaumoin. Verhous tehdään sora- tai sepelialustalle. 

Kiviluiskaverhouksen alareuna on tuettu reunaparrulla tai kivillä. Jyrkemmissä luiskissa 
kuin 1: 1 on käytetty tukimuurirakenteita. (10 Monet myllyille johtavat juovat on 
rakennettu lohkokivimuurein verhotuin pystysuorin reunoin. Lohkokiven käyttö on usein 
hyvin ruuhimaista, jolloin kourun reunat erottuvat erillisinä seinäminä koskesta. 

Betoni verhous 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueen myllyjen ja sahojen yhteydessä ei ole lain-
kaan käytetty betonia uomien verhouksessa. Kahdessa kohteessa ruuhi on korvattu be-
tonisella kourulla. 

2.6 Uiton historia 
Uiton leviäminen 

Uittoa on harjoitettu vuosituhansien ajan. Suomeen se levisi Ruotsista 1400-luvulla. 
Tuolloin vuoriteollisuus tarvitsi polttopuuta mm. masuuneissa. (16 

Suomessa on harrastettu järvi- ja jokiuiton lisäksi purouittoa, koska useimmilla vesistö-
alueilla parhaat metsät olivat vesistöjen latvaseuduilla. Uittotoiminta pysyi pienenä 
käsisahauksen ja vesisahojen 1850-luvulle kestäneen valtakauden ajan. Sahateollisuus 
oli myös tiukasti säännösteltyä vuoden 1857 höyrysahojen sallimiseen asti. (11 

Uittoon on käytetty miltei kaikkia siihen kelpaavia väyliä, joita Tampereen vesi- ja 
ympäristöpiirin alueen vesistöissä on lähes 3 000 km. Laajimmillaan toiminta oli 1950-
luvulla. Vain pieni osa reiteistä on käytössä tällä hetkellä. (3 



Uittotavat 

Lauttaus 

Irtouitto 
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Varhaisimpina aikoina sidottiin puut alkeellisiksi !autoiksi, jotka päästettiin virran kul-
jetettaviksi. Suvantopaikoilla ja järvillä ne kuljetettiin soutaen tai varpaten hevoskäyt-
töisellä ponttuulla. (16 

Myöhemmin laskettiin puut irrallaan virtaan. Jokien suilla ne koottiin puomipuiden 
ympäröimiksi kehälautoiksi. (16 

Nippu-uitto 
Nippu-uitto alkoi vuonna 1892, kun Julius Nielsen kehitti niputuskoneen. (16 

Kokemäenjoen vesistön uitto 

Kokemäenjoen vesistön yläosilla uitettiin jo ennen 1800-luvun puoliväliä. Yksityisuitto 
alkoi perustettaessa Poriin suuria höyrysahoja 1860-70 -luvuilla. Sahateollisuuden 
vapauduttua vuonna 1861 perustettiin Kokemäen uittoyhtiö harjoittamaan yhteisuittoa 
Pyhäjärven ja Porin välille. (12,3 

Yhteisuitto tapahtui kuljettamalla varppausmenetelmällä lauttoja. Välillä lautat rikottiin. 
Tukkeja kuljetettiin irtouittona. Lauttojen kokoamiseen ja purkamiseen vaadittiin tukki-
jätkiä. (3 

Yksityisuitto jatkui yhteisuiton rinnalla uiton vähenemiseen asti 1960-luvulle. Puuteol-
lisuus siirtyi tuoreen kuorellisen puun hankintaan. Puut siirrettiin autokuljetuksin. Yh-
teisuitto lopetettiin vuonna 1967. Yksityistä nippu-uittoa on jatkettu 1980-luvulle. (3 

Uiton vaatimat toimenpiteet ja rakenteet 

Perkaus 

Padot 

Uittoväyliä perattiin toiminnan helpottamiseksi. Varsinkin pienissä väylissä raivattiin 
puro ja rannat puhtaiksi puista. Kiviä ja maasaarekkeita poistettiin, jopa mutkia oikais-
tiin. (2 

Pienissä puroissa, latvaosilla, hidastettiin kevättulvien laskemista säätöpatojen avulla. 
Näin voitiin uittaa pidempään alemmilla osilla. (2 

Uittopatoja rakennettiin myös, kun oli tarve ohjata vettä perattuihin väyliin tai uittoruu-
hiin sekä kivikkoisten koskien tai virtojen niskoihin. Halvimpia patoja olivat pukkipa-
dot, yksi- ja kaksiseinäiset hirsipadot sekä maavallipadot. (2 Lisäksi käytettiin hirsisiä 
kiviarkkupatoja. Betoniset uittopadot otettiin käyttöön 1920-luvulla. (11 

Muut laitteet 
Puisilla ohjeseinillä suojattiin rantaa puutavaran kulutukselta. Risukimpuista eli risun-
geista, puusta ja kevestä sekä teräslevyistä rakennettiin suisteita ohjaamaan puita ja 
kääntämään virran suuntaa. (2 

Kivikkoisia paikkoja ylittämään rakennettiin uittokouruja. Ne rakennettiin puusta. 

Lisäksi tarvittiin erilaisia kiinnikkeitä (kiviarkut, pollarit, paalut, rautarenkaat ja ankku-
rilaatat) Uiviksi uittolaitteiksi tehtiin ohje- ja vastuupuomeja. Tilapäislaitteiksi tehtiin 
erilaisia seinämiä ja rannan suojauksia puutavarasta. (11 
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Uittolaitteiden kunnossapito 

Uittolaitteiden kunnossapidosta ja poistamisesta säädetään vesilaissa: uittoa varten ra-
kennettuja laitteita ja uittosäännöissä mainittuja rakennelmia ei saa poistaa ilman uit-
tosääntöön otettua määräystä. (3 lrtouittoväylien uittosääntöjä on kumottu. Samalla 
laitteet on poistettu. (12 

Uittolaitteille ei ole uutta käyttöä. Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella uitto-
ränni on jo harvinaisuus. Muita uittoon tarvittavia laitteita ei ole säilynyt myllyjen ja 
sahojen yhteydessä. 

Uitto tänään 

Suuressa mittakaavassa tapahtunut uitto on lopetettu. Tehokkuuden ja taloudellisuuden 
vaatimukset tekevät uiton uudelleen aloittamisen mahdottomaksi. Vain suurin ruop-
pauksin, väylien leventämisin ja oikaisuin saadaan nykyisiä vaatimuksia vastaava nip-
pu-uittöväylä aikaan. 

Nippuhinaus aiheuttaa haittoja matalilla vesialueilla kalojen kutuun ja poikasten kehit-
tymiseen. Muita haittoja ovat veden sameneminen, pohjan kuluminen ja rantojen ros-
kaantuminen. Nipunpudotuspaikalle kertyy parkki- ym. puuainesta, joka alentaa happi-
pitoisuutta. (3 Tehokas uiton aloittaminen vaikeuttaisi vesieliöstön elinolosuhteita 
entisestään. 

Nippu-uitolle asetetut vaatimukset vähentävät mahdollisten uittoreittien määrän murto-
osaan siitä määrästä, joka oli käytössä uiton ollessa laajimmillaan. Vain tärkeimmät 
uittoreitit on säilytetty mahdollisten kriisitilanteiden varalle. (12 

lrtouittolaitteiden museo 

Erilaiset uittoon liittyneet laitteet ja varusteet eivät säily joissa. Uittokulttuurin muisto-
merkiksi voitaisiin rakentaa irtouittolaitteiden museo, joka antaisi uitosta ja siinä tarvi-
tuista laitteista totuudenmukaisen kuvan jo tuosta kulttuurista vieraantuneille ihmisille. 
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3 YHTEENVETO TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN 
VESIMYLLYISTÄ JA -SAHOISTA 

Tutkittu alue 

Tutkittavaksi alueeksi on valittu Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri, joka käsittää 45 
kuntaa. Läntisimpänä kuntana on Merikarvia, itäisimpänä Längelmäki, pohjoisimpana 
Virrat ja eteläisimpänä Urjala. Alue ei aivan noudata päävesistöalueen rajaa. 

Rakennetun kosken kasvu 

Suurin osa nykyisistä myllypaikoista on ollut ikimuistoisista ajoista samassa käytössä. 
Rakentaminen ei ole ollut suunnitelmallista, vaan rakennuskanta on kehittynyt hiljalleen 
tarpeen mukaan. Aluksi paikalle on tullut jalkamylly, sitten ratasmylly kenties myös 
saha, myöhemmin turbiinista voimansa saaneet laitokset. Riippuen siitä mihin vaihee-
seen tämä kehitys on kullakin koskella pysähtynyt on muistoksi jälkipolville jäänyt eri 
tyyppisiä rakennuksia. Toisaalta taas uudistukset ovat levinneet talonpoikien omistamiin 
laitoksiin hitaasti. Useasti on rakennettu jo uutena vanhanaikaisia laitoksia. 

Jalkamyllyjä ilmestyi myös tiettömien taipaleiden päähän, pieniin puroihin, jollei sopi-
vaa koskea löytynyt lähempää. Ratasmyllyjen paikoiksi karsiutuivat lähempänä asutusta 
olevat kosket. Sopiviin koskiin tuli varsinkin jalkamyllyjen aikana useampien kyläkun-
tien myllyjä. Muodostui myllykyliä, jotka näkyvät vielä paikannimissä, vaikka laitokset 
ovat suurimmaksi osaksi hävinneet. 

Vesimyllyjen ja -sahojen sijainti 

Kohteet ovat jakaantuneet koko vesipiirin alueelle. Kaikissa kunnissa ei kuitenkaan ole 
myllyjä tai sahoja. Eniten kohteita on säilynyt Parkanon kunnassa. Suuremmissa asutus-
keskuksissa ei ole säilynyt sahoja tai myllyjä, vaan ne sijaitsevat pienissä asutuksen 
tiivistymissä tai sivummalla metsissä. Mylly- ja saharakennukset ovat yleensä asema-
kaava-alueen ulkopuolella. 

Säilyneistä myllyistä ja sahoista 36 on erillisinä rakennuksina, kaukana muista laitoksis-
ta. Kaksi toisiinsa kiinni rakennettua laitosta on usein saha-mylly -kokonaisuus. Tälläi-
siä kohteita on 19. Joskus sahasta on tullut kokonaisuutta hallitseva, useimmiten se on 
kuitenkin pienenä, avoimena katoksena myllyn kyljessä. Poikkeuksena on vanhan kivi-
parimyllyn kylkeen rakennettu Tarkan vehnämylly ja aivan toistensa kylkeen rakennetut 
myllyt Kylmäkoskella. Toisistaan näköetäisyyden päässä olevia laitoksia on seitsemällä 
koskella. Lisäksi on kaksi kohdetta, jossa kahden toisiinsa kiinni rakennetun laitoksen 
lisäksi on näköyhteyden päässä kolmas laitos. Narvan myllyssä on varsinaisesti kolme 
toisiinsa kiinni rakennettua laitosta: vanha kiviparimylly, vehnäpuoli ja saha. Merikar-
vialla on kolme näköyhteyden etäisyydellä olevaa laitosta. Susikoskella on ylimpänä 
mylly-saha kokonaisuus ja keski- sekä alaosassa myllyt siten, että rakennukselta näkee 
toiselle. Suurin kokonaisuus on Parkkuussa: toisissaan kiinni olevan sahan ja myllyn 
lisäksi on erillinen mylly ja noin 500 metrin päässä yläjuoksulla mylly. 

Kolme näköyhteyden etäisyydellä toisistaan olevaa laitosta on Tampereen vesi- ja ym-
päristöpiirin alueella jo harvinaisuus. Harvinaisia ovat myös kohteet, jotka muodosta-
vat pidemmällä jokireitillä kokonaisuuden. Tälläisiä vesireitin osia on alueella kuusi. 
Erikoisesti kokonaisuuksien säilyttämiseen olisi kiinitettävä huomiota. 

Kohteet sijaitsevat usein lähellä tietä. Yleisen tien vieressä on 77 laitosta. Kohtalaisesti 
saavutettavissa, usein sahan alueella, on 23 kohdetta. Yksityisessä pihapiirissä on 15 
kohdetta. Vaikeasti saavutettavissa polun tai tiettömän taipaleen päässä on 17 laitosta. 
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Suurin osa myllyistä ja sahoista on sijaintinsa puolesta helposti otettavissa käyttöön. 

SAAVUTETTAVUUS 

o TIEN POSKESSA 
o ALLE 300 M TIESTÄ 
v PIHAPIIRISSÄ 

YLI 300 M TIESTÄ 
0 10 20 30 40 50 ,-----, ,-----, . ..-----, 

Alueen jalkamyllyt 

Jalkamyllyjen 1200-luvulta 1800-luvun loppuun jatkuneelta rakentamisen ajalta on 
jäänteitä hyvin vähän, vaikka jalkamyllyjä on ollut tiheässä Tampereen vesi- ja ympä-
ristöpiirin alueella. Hitautensa vuoksi ne saivat antaa tilaa 1600-luvulta lähtien ratas-
myllyille. Ne joko purettiin pois tehokkaamman myllyn alta tai hävisivät seisottuaan 
hylättyinä vuosikymmeniä. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella säilyneet kahdeksan jalkamyllyä ja rauniota 
on rakennettu 1800 luvulla. Yksi niistä vuosisadan alussa, muut ilmeisesti lopussa. 
Varmoja rakennusajankohtia on vaikea sanoa. 

Kaikki Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin jalkamyllyt Hormanluoman jalkamyllyä 
lukuun ottamatta ovat säilyneet Kurun metsissä. 

Kahdeksasta rakennuksesta puolet on katottomina hirsikehinä kosken rannoilla. Kaksi 
on pelastettu kattamalla ne viime hetkillä. Laitteet ovat kuitenkin jo hävinneet. Kaksi 
museon suojeluksessa olevaa kohdetta on alkuperäisessä kunnossa kaikkine laitteineen. 
Niistä Rasimäen jalkamylly on siirretty Kurun museoon. 
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Alueen kaikki jalkamyllyt ovat rakenteeltaan yksinkertaisia. Yksikerroksiset matalat 
rakennukset on perustettu nurkkakiville tai luonnonkivistä ladotuille nurkkapilareille. 
Runko on tehty pyöreistä tai veistetyistä hirsistä pitkänurkkaisena. Yleisimmin harjan ja 
tasakerran muodostama pääty kolmio on myös hirrestä. Rosilan jalkamyllyssä on käytet-
ty tuolla paikalla vinolaudoitusta. Kattokannatuksena on käytetty kurkihirttä ja orsia. 
Katemateriaaleina on malkakatto ja päre. Yhdessä kohteessa on aaltopahvi 1980-luvun 
korjauksen jäljiltä. Lattialaudat on kannatettu latomalla ne suoraan hirsikehän väliin tai 
loveamalla kannattajat hirsikehään. 

Kiviparia varten on tehty matala koroke, joka on korkeimmillaan 60 cm ja matalimmil-
laan noin 20 cm. Korokkeen alla on tila jalan siiville. Kahdessa myllyssä on säilynyt 
graniittinen tulisija. 

Lasiruutuja on käytetty vain Kurun ulkomuseon alueella olevassa jalkamyllyssä. Valo-
aukoksi on lovettu hirsiin kolo. Ovet ovat matalia, ponttilaudoista tehtyjä ja lukottomia. 

Alkuperäisiä puupatoja ei ole säilynyt jalkamyllyjen yhteydessä. Kurun ulkomuseon 
alueella on rakennettu uusi pato ja jalkaan johtava ruuhi. Hormanluoman jalkamyllyssä 
on molemmista rippeitä. Lisäksi kahdella koskella on uudempi betonipato. 

Alueen ratasmyllyt 

Ratasmyllyt syrjäyttivät jalkamyllyt Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella 1800-
luvun lopulla. Vain muutamiin koskiin jäi 1900-luvun alkuun toiminut jalkamylly. 

Alueella on säilynyt 1980-luvulle vain neljä myllyä vesirattaineen. Muita viimeksi 
vesirattaalla toimineita myllyjä on yhdeksän. Lisäksi on ainakin 14 alunperin ratasmyl-
lyksi rakennettua myllyä, jonne on vaihdettu voimanlähteeksi turbiini. 

Vanhimmat ratasmyllyt on rakennettu 1800-luvun alussa. Suurin ryhmä, 10 myllyä, 
ajoittuu 1800-luvun loppupuolelle. Viimeinen rakennus on ilmeisesti aivan 1900 luvun 
alusta. Lukuihin ei ole otettu mukaan turbiinimyllyiksi muutettuja kohteita. Viimeinen 
vesirattaasta voimansa saanut mylly on ollut käytössä vielä 1960-luvulla. Muut lopet-
tivat jauhatuksen 1950-lukuun mennessä. 

Rakennukset sijaitsevat useimmin yleisen tien vieressä. Pihapiirissä tai vaikeammin 
saavutettavissa on kolmasosa kohteista. 

Kohtalaisessa tai hyvässä kunnossa on seitsemän myllyä. Ne tulevat hyvin todennäköi-
sesti myös säilymään. Rauniona olevat neljä ratasmyllyä ovat joko hirsikehänä tai kor-
keana lohkokivimuurina kosken rannalla. Lisäksi on kaksi erittäin huonokuntoista, jo 
osittain katotonta rakennusta. Ne tulevat häviämään jollei omistusoloissa tapahdu muu-
toksia. 

Ratasmyllyt on useimmin perustettu laastilla muuratulle, korkealle lohkokivimuurille 
(9), jolloin lohkokivi on ensimmäisen kerroksen seinänä. Nurkkakiviä on käytetty kol-
messa kohteessa, yhdessä luonnonkivistä ladattuja pilareita. Lohkokivimuureja on saa-
tettu korjata betonilla, esim. Kalmakurjenkoski. Myös turbiinilla toimiviksi muutetuissa 
myllyissä on usein korkea lohkokivimuuri. 

Kaikki ratasmyllyt ovat hirsirunkoisia Koskenkosken myllyä lukuun ottamatta. Runko 
on tehty joko pitkä- tai lyhytnurkkaisena. Rakennus on korkeudeltaan kaksi- tai kol-
mekerroksinen. Vain Myllymäen puromylly eroaa joukosta yksikerroksisena jalkamylly-
mäisenä massana. Katteena käytetyt materiaalit vaihtelevat pellin, päreen ja huovan 
välillä. Päre- ja huopakatot ovat vanhimpia ja kaipaavat usein kunnostusta. Uusittujen 
kattojen materiaaliksi on valittu pelti, yhdessä kohteessa aaltopahvikate. Lisäksi yhdessä 
kohteessa on käytetty tiilikatetta. 
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Ratasmyllyjen ikkunat ovat usein hävinneet. Ne on ilmeisesti tarvittu muihin rakennuk-
siin. Jäljellä olevat ikkunat ovat kuusi- tai useampiruutuisia. Kahdessa myllyssä on 
käytetty hirsirunkoon kolottuja aukkoja ikkunoiden asemesta. 

Alueen turbiinimyllyt 

Turbiinimyllyt syrjäyttivät ratasmyllyt 1900-luvun alussa. Uusiminen tapahtui joko vain 
vaihtamalla rattaan paikalle turbiini ja uusimalla laitteet tai rakentamalla kokonaan uusi 
myllyrakennus. Vanhin turbiinimylly on 1800-luvun alkupuolelta, koska se tehtiin van-
haan ratasmyllyyn. Vasta 1800-luvun loppupuolella rakennettiin ensimmäiset alkuaan 
turbiinista voimansa saaneet myllyt. Kuitenkin on luultavaa, että 1800-luvun loppupuo-
len 26 turbiinimyllystä 14 on aluksi ollut ratasmyllyinä, vasta myöhemmin voimanläh-
teeksi on vaihdettu turbiini. 

Turbiinimyllyistä on 15 rakennettu osin nurkkakiville, 37 osin lohkikivimuurille ja 30 
betonimuurille. Betonia on käytetty vasta 1900-luvulla. Runko on tehty rankoraken-
teisena 24 myllyssä, jotka on yhtä lukuun ottamatta rakennettu 1900-luvun puolella. 
Suurin osa rankorakenteisista myllyistä on vuorattu peiterimalaudoituksella (15). Vaa-
kaponttilaudoituksella vuorattuja myllyjä on seitsemän ja lomalaudoitettuja on kaksi. 
Hirsirunkoisia myllyjä on 46, joista pitkänurkkaisia on 28 ja lyhytnurkkaisia 18. Lisäksi 
kaksi hirsirunkoista myllyä on vuorattu: Marttilan mylly piiloponttivuorauksella ja Ve-
neskosken mylly peiterimavuorauksella. Katteena on käytetty 28. rakennuksessa peltiä. 
Ne ovat useimmin uusia kattoja. Pärekatto on ollut tai on 31 kohteessa, niistä 14 on 
saanut päreen päälle uuden katteen. Huopakattoja on 13 ja tiilikattoja 12. Useimmin 
myllyt ovat harjakattoisia. Joukossa on kuitenkin pulpetti- ja taitekattoinen rakennus, 
molemmat on rakennettu 1950-luvulla. 

Turbiinimyllyt ovat useimmin kaksikerroksisia. Yli kolmasosa 1900-luvulla rakenne-
tuista kohteista on kolmi- tai useampikerroksisia. Yhdeksän suurinta kohdetta on vielä 
toiminnassa. Useimmat käytöstä poistetut ovat toimineet vielä 1950-60, jopa 1970-lu-
vulla (48). 

Turbiinimyllyt sijaitsevat usein yleisen tien varrella (41). Sahan ja myllyn muodosta-
malla erillisellä alueella sijaitsee 13 myllyä ja pihapiirissä 10. Vaikeasti saavutettavissa 
olevia myllyjä on kuusi. 

Näyttää siltä, että 48 myllyä tulee säilymään. Jollei omistussuhteissa tapahdu muutoksia 
22 kohdetta häviää. 

Alueen sahat 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella ei ole säilynyt yksiteräisiä sahamyllyjä. 
Tälläinen laitos on ollut esimerkiksi nykyisen Rosilan myllyn lähettyvillä. Sahanterä sai 
voimansa vesirattaasta kampiakselin ja kiertokangen välityksellä. Terä oli kyläsepän 
takoma, sen iskunopeus oli sama kuin vesirattaan kierrosnopeus. 

Vesirattaalla käyneistä sahoista on Tampereeen vesi- ja ympäristöpiirin alueella säilynyt 
vain Kuohijoen saha, joka on kehittyneempi ohutteräinen saha. 

Alueen vanhin saha on säilynyt raunioina 1980-luvulle. Se on rakennettu 1800-luvun 
alkupuolella. Rakennuksesta on jäljellä hirsikehää ja rautakehikkoinen raami. Seitsemän 
sahaa on 1800-luvun loppupuolelta, 24 1900-luvun alkupuolelta ja 13 toisen maail-
mansodan jälkeiseltä ajalta. 

Sahat on usein rakennettu myllyn yhteyteen mataliksi, pitkiksi rakennuksiksi tai katok-
siksi. Ne on perustettu 25 koskella betonimuurille tai -pilarille. Osittain nurkkakiville 



29 

ja lohkokivimuurille on perustettu 13 sahaa. Pienin ryhmä on perustettu kivestä tehdyil-
le pilareille (3). Kaikki sahat ovat rankorakenteisia. Vuorauksena on useimmin peiteri-
maludoitus, joskin peiterimat saattavat osin tai kokonaan puuttua. Vaakaponttivuoria on 
käytetty neljässä sahassa, lomalaudoitusta kahdessa ja yhdessä pystyponttivuorausa. 
Katteena on useimmin pelti. Huopakattoja on seitsemässä sahassa, niista kolme on tehty 
vanhan pärekaton päälle. Tiilikate on kahdessa sahassa. Pulpettikattoisia sahoja tai sa-
hakatoksia on seitsemän, muut ovat harjakattoisia. Sahat ovat yleensä osin kaksikerrok-
sisia. Sahauskerroksen alla oleva tila toimii purutilana. Pienimmissä katoksissa ei ole 
purutilaa. 

Laitteina on 22 sahassa rautakehikkoinen raami, kuudessa kohteessa vanhempi puuke-
hikkoinen raami ja 13 kohteessa sirkkeli. Puuraamin perustukset ovat myös purutilan 
osalta puuta, rautaraamin betonia. 

Vesimyllyjen ja -sahojen ikkunat ja ovet 

Laitteet 

Myllyissä ja sahoissa on käytetty yksilasisia ikkunoita saranattomina. Monista kohteista 
ikkunat ovat hävinneet. Niitä on ilmeisesti käytetty ulkorakennuksissa. Kolmasosassa 
kohteista on vielä ikkunoita, seitsemässä jalkamyllyssä ja kahdessa ratasmyllyssä ei 
ikkunoita ole ollutkaan. Ikkunat on jaettu pieniin ruutuihin aina 1940-luvulle asti. 
Muutamissa kohteissa on käytetty vinoruutuja ja -ristejä ikkunajaotuksessa. Aukon 
koon kasvaessa on pikemminkin lisätty ruutujen määrä kuin lasin kokoa. Yhdessä ra-
kennuksessa on erilaisia ikkunoita. Jo rakennusvaiheessa on käytetty vanhoja tai saata-
vissa olevia ikkunoita, joita on tarpeen mukaan uusittu. Laajennettaessa rakennusta on 
käytetty saman periaatteen mukaan valittuja ikkunoita. Kokonaisuus on syntynyt vahin-
gossa, mutta on silti yhtenäinen. Lisäväriä antavat lukuisat versiot erilaisista vuori-
laudoista. Yksinkertaisimmillaan ilme on saatu jättämällä osa vuorilaudoista pidemmiksi 
tai viistämällä, pyöristämällä ja hammastamalla laudan pää. Vain kolmessa kohteessa on 
vuorilauta saanut koko matkalta kaarimuotoja. Kahdessa kohteessa on empiremäinen 
kolmio ikkunan yläpuolella. 

Myllyjen ovet ovat ristiin pantattuja tai rungon varaan rakennettuja ponttilautaisia ovia. 
Ponttilautaa on käytetty sekä vaaka että pystysuuntaisena ja vinoon asetettuna. Kaksi-
kerroksisten myllyjen toiseen kerrokseen johtaa pariovi, josta toisen oven ylä ja alapuoli 
saattavat avautua erikseen. Kahdessa kohteessa on puukoppalukko, muissa kohteissa ovi 
on lukittavissa salvalla ja irrallisella lukolla. Sahan ovet ovat rungon varaan rakennettuja 
ponttilautaovia. Ovet ovat joko saranoilla tai liukuoviksi asetettuja, jolloin liukuovessa 
saattaa olla pienempi avautuva ovi. Myös myllyihin on tullut liukuovia 1930-luvun 
jälkeen tehdyissä korjauksissa tai uudisrakennuksissa. 

Periaatteessa miltei kaikki laitokset, raunioita lukuun ottamatta, voitaisiin ottaa uudel-
leen käyttöön, jos siihen olisi tarvetta. Jokaiseen hylättyyn laitokseen on jätetty laitteet 
paikoilleen, eikä niitä ei ole myöhemminkään poistettu. Otettaessa laitokset uudelleen 
käytöön on laitteistot purettava ja puhdistettava. Juuri käytöstä poistetuista myllyistä 
olisi kaksi heti käyttöön otettavassa kunnossa omistajiensa mukaan. 

Alueen padot, ruuhet ja uittoruuhet 

Puurakenteiset padot ovat hävinneet Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueelta. Jäljel-
lä on kivi- ja betonirakenteisia patoja 43 koskessa. Käyttämättömien laitosten padoista 
kolmasosa ei säätele veden kulkua, koska ne ovat luukuttomia. 

Leikkaukseltaan neliönmuotoisia laitosruuhia on seitsemällä koskella. Näistä kolme on 
jo erittäin huonokuntoista. Vesi johdetaan laitokseen pyöreällä metallivantein vahviste-
tulla puuputkella viidessä kohteessa. Metallinen paineputki on käytössä kolmessa raken-
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nuksessa. Lisäksi viiteen laitokseen on rakennettu betoninen ruuhi. Yhteensä on jäljellä 
23 erilaista vettä johtavaa rakennetta. 

Uittoruuhet on järjestelmällisesti poistettu uiton loputtua. Laitosten yhteydessä olevia 
uittoruuhia on vain kolme koko Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella. Kaksi 
ruuhta on vielä kohtalaisessa kunnossa, kolmas häviää muutaman vuoden kuluessa. 
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Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueen myllyt ja sahat ovat rakenteeltaan ja ul-
konäöltään hyvin yhtenäisiä. Joukosta eroavina kohteina nousee muutamia myllyjä ja 
sahoja. Rakenteensa puolesta harvinaisia ovat jalka- ja ratasmyllyt sekä Kuohijoen 
vesirattaalla toimiva saha. Sitä harvinaisempia ne ovat mitä täydellisempänä niiden 
laitteistot ovat säilyneet, varsinkin jalka- ja vesiratas on usein hävinnyt. Jalkamyllyjä on 
vain neljä koko alueella. Lisäksi on neljä rauniota. Ratasmyllyjä, joissa on vielä vesira-
tas on myös neljä, muita yhdeksän. Myllymäen puromylly on poikkeuksellisen pieni, 
kuin jalkamylly. Lisäksi osa turbiinimyllyinä toimineista on alunperin ollut ratasmyllyjä. 

Muutamat kohteet eroavat joukosta yksityiskohdissa. Osalla Merikarvian laitoksista on 
poikkeavan moniruutuinen ja pitsimäinen ikkunajaotus. Ulko-ovien puukoppalukot 
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nostavat esille Setälän, Honkajoen ja Kukkarokosken myllyt. Kurun ulkomuseon jalka-
myllyn ja Haapakosken myllyn pääty on vinolaudoitettu muista poikkeavalla tavalla. 
Rosilan myllyssä ja Kalmakurjenkosken myllyssä on pieni katos sisäänkäynnin yläpuo-
lella, Tammikosken alamyllyn katos on pidempi. Kukkarokosken myllyn ikkunoissa on 
kalterit. Hakkilan ja Lankosken myllyn erikoisuutena on torni. Joukosta poikkeavana 
kattomuotona erottuu pulpettikatto 1940-50-luvuilta. 

Joukosta erottuu muutamia materiaaleja: kolme tiilimyllyä 1910-50-luvuilta, lohkokovi 
korkeana kivijalkana varsinkin vesiratasmyllyissä, pyöröhirsi muutamissa jalkamyllyissä 
ja malkakatto Hormanluoman jalkamyllyssä. Saikonkosken saha ja mylly erottuvat suu-
ren korkeutensa takia, lähes yhtä vaikuttavia kooltaan ovat Teräslahdenkosken laitokset 
sekä Jyllinkosken saha ja mylly. 

Rakennusten ikä 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella säilyneistä myllyistä suurin osa on 1800-
luvun loppupuolelta tai 1900-luvun alussa rakennettuja. Yksi myllyistä on rakennettu 
sen omistajan mukaan vuonna 1787. Ikää ei voida varmuudella sanoa. Saattaa olla, että 
ainakin joitain osia on 1700-luvun puolelta. Todennäköisesti kahdeksan myllyä on 
1800-luvun alkupuolelta, 35 myllyä 1800-luvun loppupuolelta. Jotkut 1800-luvun 
loppupuolen kohteista saattavat olla aiemminkin rakennettuja. Ennen toista maailmanso-
taa on rakennettu 33 myllyä. Toisen maailmansodan jälkeen on rakennettu vain kahdek-
san myllyä. 
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Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella säilyneistä sahoista suurin osa on 1900-lu-
vulla, ennen toista maailmansotaa rakennettuja. Vanhin saha on vuodelta 1840. Se on jo 
rauniona. Todennäköisesti viisi kohdetta on 1800-luvun loppupuolelta. Suurin osa eli 24 
kohdetta on rakennettu 1900-luvulla ennen toista maailmansotaa. Toisen maailmanso-
dan jälkeen on rakennettu kahdeksan sahaa. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin kohteista miltei neljäsosa on yli sata vuotiaita: 
myllyjä 27 ja sahoja kaksi. Lisäksi myllyjen joukossa on 16 ja sahojen joukossa neljä 
kohdetta, jotka saattavat olla yli sadan vuoden ikäisiä. 

Vesimyllyjen ja -sahojen omistus 

Suurin osa Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueen myllyistä ja sahoista kuuluu 
yksityisille (70). Seuraavaksi eniten on osakeyhtiöiden omistuksessa (17), joista yksi on 
kommandiittiyhtiö. Lahkokuntien omistuksessa on kymmenen kohdetta ja perikuntien 
omistuksessa yhdeksän. Museoille on lahjoitettu viisi kohdetta. Seuran ja valtion omis-
tuksessa on molemmilla yksi mylly. Tuntemattomia omistajia oli 14. kohteella. Koska 
suurin osa omistajista on yksityisiä ihmisiä tai ryhmiä, on kohteiden käyttöä ja hoitoa 
mahdotonta määräillä. Varsinainen vesilaissa määritelty velvollisuus padon kunnossapi-
dosta kaikilla laitoksilla kuitenkin on. Sen turvin voidaan vaatia padon kunnostus ei 
rakennuksen kunnossa pitoa. 
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Laitosten lukumäärä 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella on säilynyt 91 myllyä ja 41 sahaa taika-
tosta, yhteensä 135 laitosta. Näistä 22 laitosta: 18 myllyä ja 4 sahaa on Karvianjoen 
vesistössä. Loput 110 laitosta: 73 myllyä ja 37 sahaa on Kokemäenjoen vesistössä. 
Lisäksi on kolme pientä sähkölaitosta, joista kaikki on rakennettu vanhan myllyn pai-
kalle. Hydrografisen seuran inventoinnissa vuonna 1911 löydettiin 420 vesivoimalla 
käyvää myllyä ja sahaa pelkästään Kokemäenjoen vesistössä. Inventoinnissa ei ole 
kaikkia laitoksia ilmeisesti sen takia, ettei niille ollut haettu lupaa. (Laitoksista oli myl-
lyjä 270 ja 80 sahaa.) 

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin tehdyssä SITRA:n pienvesivoimaselvityksessä 
löytyi samalta alueelta yhteensä 326 kohdetta. 
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Samanaikaisesti kun suurin osa laitoksista on jäänyt käyttämättömiksi Kokemäenjoen 
vesistössä on laitosten määrä vähentynyt noin neljäsosaan 1910-luvulta. Silti viimei-
sissä luvuissa on 18 raunioksi laskettavaa kohdetta ja 11 erittäin huonokuntoista koh-
detta, jotka tulevat häviämään. Laitosten määräksi näyttäisi muodostuvan 80 eli nykyi-
sistä kohteista miltei neljäsosa häviää korjausten laiminlyönnin takia kymmenen vuoden 
kuluessa. Lisäksi tulevat 'dramaattisesti' häviävät kohteet. Karvianjoen vesistön kohteista 
on raunioina kolme, lisäksi on yksi erittäin huonokuntoinen laitos. 

Vaikka kohteiden lukumääräinen väheneminen on hidastunut Kokemäenjoen vesisitös-
sä 1900-luvulla, huomio kiinnittyy laitosten suurempaan prosentuaaliseen poistumaan. 
Poistuneiksi on tässä yhteydessä katsottu kohteet, joiden tilalle ei ole rakennettu uutta 
laitosta. Käytännössä vanhoja laitoksia korvattiin uusilla verraten innokkaasti 1910-lu-
vun ja toisen maailmansodan välisenä aikana. Sodan jälkeen on rakennettu vain 15 uutta 
myllyä tai sahaa. Viimeiset näistä tehtiin 1960-luvulla. Tämän jälkeen on rakennettu 
vain muutama sähkölaitos vanhoille myllykoskille. Ikä ei varsinaisesti vaikuta häviävien 
kohteiden määrään. Vasta toisen maailmansodan jälkeen rakennetut kohteet säilyvät 
varmemmin, koska niitä on myös käytetty pidempään. Rankorakenteiset laitokset ovat 
kestäneet selvästi huonommin hoitamattomuutta kuin hirsirakenteiset. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella olevasta 132. myllystä ja sahasta on 33 
erittäin huonossa kunnossa tai raunioina. Kohtalaisessa tai hyvässä kunnossa on 52 
laitosta. Loput 47 laitosta tarvitsevat pientä kunnostusta säilyäkseen. Usein katteen 
kunnostaminen riittäisi varmistamaan rakennuksen säilymisen. Pitkään vuotanut katto 
lahottaa välipohjan ja laitteiden puuosat. Rakennus menee nopeasti huonokuntoisen 
näköiseksi. Monet jo vuonna 1988 katottomina olleista kohteista olisi pelastettavissa 
kattamalla. Samalla joudutaan uusimaan suuri osa kattotuoleista ja orsista sekä välipoh-
jan lattialaudat. Vain muutamissa kohteissa ovat perustukset hävinneet kevättulvien mu-
kana tai rakennus on siirtynyt perustuksiltaan. Hirsirunkoiset rakennukset ovat kestäneet 
rankorakenteisia paremmin hoitamattomuutta. Rankorakenteiset ovat kaatuneet katon 
sorruttua. Myllyissä, joissa on ehjä kate, suurimmat lahovauriot ovat ruuhen sisään-
menokohdassa, lohkokivimuurin tai betonimuurin päällä olevan hirsikehän alimmissa 
hirsissä, maassa lepäävissä alimmissa hirsissä ja toisessa kerroksessa mylläyskerrokseen 
johtavan sillan alapuolella. Sahojen vaikein ongelma on rankorakenteen aiheuttamat 
ongelmat: rakenne on saattanut liikkua perustuksiltaan. Sahan puuosien kaaduttua jää 
raunioiden yläpuolelle seisomaan raamisaha. Puuosat lepäävät vielä hyväkuntoisten 
betoni tai luonnonkivipilareiden päällä aiheuttaen laukkuja raunioihin uskaltautuville. 
Myllyistä jää vielä katon sorruttua rakennusmainen hirsikehä ja tämän jälkeen joissain 
paikoin korkea lohkokivimuuri. Muuri on hyvin pitkään puuosien häviämisen jälkeenkin 
hyväkuntoinen. 

Usein esille tuleva kysymys onkin mitä tehdä koskelle jääville raunioille ja laitteille. 
Pienitöisin ratkaisu on puuosien poistaminen. Laitteet ja perustukset jäävät paikoilleen 
muistoksi paikalla olleista laitoksista. Sahan raami kestää kohtuullisesti ilman suojaa-
via katoksia, toinen mahdollisuus on suojata raami keveällä katoksella. Kivipareja 
suojaavat puuosat häviävät ulkoilmassa nopeasti. Ne tarvitsevat suojakseen katoksen. 

Laitosten jääminen käyttämättömiksi on mahdollistanut vesimyllyjen ja -sahojen mää-
rän on vähenemisen neljäsosaan 1910-luvulta. Toiminta on keskittynyt yhä kiihtyvällä 
vauhdilla tehokkaampiin laitoksiin kaikilla aloilla. Käytöstä poistettuja laitoksia oli 
Kokemäenjoen vesistössä vuoden 1911 inventoinnin mukaan 70 ja toimivia 350. Kah-
dessa vuosikymmenessä hylättyjen laitosten määrä kasvoi 127:ään, tuolloin oli toimin-
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nassa vielä 199 laitosta. Tällä hetkellä vain 19 erillisessä myllyssä ja sahassa on alku-
peräistä vastaavaa toimintaa. Toimivien laitosten määrä vähenee 13 laitokseen jos las-
ketaan toisissaan kiinni olevat sahat ja myllyt yhdeksi kokonaisuudeksi. Neljä myllyä on 
museon omistuksessa. Osa niistä on avoimia yleisölle vain pyydettäessä. Lisäksi yksi 
mylly on muutettu asunnoksi. Näin pelkästään Kokemäenjoen vesistössä on 77 hyödyt-
tömäksi katsottua myllyä ja sahaa. Lisäksi Jyllin rakennuksiin etsitään uutta käyttöä. 
Merikarvian joen alueen 22 laitoksesta on toiminnassa kolme, lisäkisi yksi mylly on 
museona ja toinen mylly kahvilana. Kokonaisuudessaan Tampereen vesi- ja ympäristö-
piirin alueella on 94 käyttämätöntä laitosta. Näistä pihapiirissä sijaitsevat laitokset voi-
vat toimia osittain varastona tai autotallina, kun laitteet on poistettu. 

Uudiskäytön mahdollisuus 

Ongelma 

Myllyjan ja sahojen otto uuteen käyttöön on hankalaa. Myllyt ovat täynnä laitteita, jotka 
on osittain tai kokonaan poistettava uuden toiminnan tieltä. Esimerkiksi voi ottaa Lan-
kosken myllyn, jossa kaksi kiviparia on voitu säilyttää. Muut tilat on otettu kahvilan ja 
matkamuistomyymälän käyttöön. Toinen esimerkiksi sopiva kohde on Kullaan kosken 
mylly, jonne suunniteltiin ravintolaa. (Ei kuulu Tampereen vesi- ja ympäristöpiiriin.) 
Hirsirunko säilytettiin, sisärakenne: laitteet ja välipohja poistettiin. Rakennustyö jäi 
kesken, kun ravintola ei saanutkaan anniskeluoikeuksia. Saharakennuksissa on tilaa, 
mutta harva toiminta sopii eristämättömään, joskus osittain avoimeen tilaan. Uusi käyttö 
vaatii miltei uudisrakennusmaista rakentamista ja eristämistä. 

Suunniteltaessa uutta käyttöä on jokaisen rakennuksen kohdalla erikseen mietittävä 
miten tärkeää on laitteiden ja tilan luonteen säilyminen Tampereen vesi- ja ympäristö-
piirin alueella olevien laitosten ja rakennuksen omien arvojen kannalta. Lisäksi on poh-
dittava iän tuoman arvon, sijainnin ja maisemallisten arvojen vaikutus muutostöiden 
sallimiseen tai hylkäämiseen. On myös päätettävä kuinka paljon muutoksia voidaan 
sallia, jos rakennuksen säilymisen mahdollistaa vain uudiskäyttö. 

Olemassa olevien laitosten hylkääminen käyttämättömiksi kiihtyi 1950-luvulla, jatkuen 
60-70-luvuille. Nykyään käytössä olevat kohteet ovat joko sahoja tai suureksi laajentu-
neita myllyjä. Kohteista näkee selvästi, että jalkamyllyt hylättiin ensin. Niistä vain mur-
to-osa on säilynyt. Olemassa olevista ratasmyllyistä hylättiin suurin osa 1940-50-lu-
vuilla tai muutettiin viimeistään silloin ratasmyllyiksi. Turbiinimyllyt ja sahat kärsivät 
samanaikaisen 'kadon'. Ne hylättiin 1950-70-luvuilla. 

Varsinainen ongelma hylättyjen laitosten kohdalla on koko 1900-luvun ajan ollut käyt-
tämättömien rakennusten ja rakennelmien hoito. Helpointa on ollut tarpeettomien laitos-
ten jättäminen sellaisenaan kosken rannalle. Suurin osa 1980-luvulle säilyneistä koh-
teista on ollut käyttämättöminä vuosikymmeniä. Laitoksia on kunnostettu omistajien 
halukkuuden mukaan kenenkään koittamatta arvioida kohteiden merkitystä tai arvoa. 
Arvottamista ei ole voitu tehdäkään inventointimateriaalin puuttuessa. Miten arvottaa 
kohteet, joiden ei tiedetä olevan olemassa? Uudiskäytölle ei ole ollut kysyntää, koska 
niin harva kohde on sovitettu uuteen toimintaan. Uudiskäyttö ei olekaan ratkaisu tär-
keimpien laitosten säilymiselle. Kaikkein harvinaisimmat, ehjimmät, edustavimmat ja 
kuvaavimmat laitokset olisi voitava säilyttää sellaisenaan koskien rannoilla. Kohteiden 
valinnan mahdollistamiseksi olisi tehtävä valtakunnan laajuinen mylly ja sahainventoin-
ti. Kunnostusta suosivin tukitoimin on helpotettava vapaaehtoista korjaustoimintaa. 
Kunnostamiseen pakottaminen saattaa johtaa vain laitosten hävittämiseen 'varmuuden 
vuoksi' ennen kuin rakennuksia ehditään edes inventoida. 
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Säilyttämisen keskitys 

Jo Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella on niin lukuisia myllyjä ja sahoja, että 
kaikkien kohteitten kunnostaminen esimerkiksi yhteiskunnan avustuksella on mahdo-
tonta. Tärkeimpien suojelukohteiden seulominen rakennusten joukosta on ensimmäinen 
ja vaativin tehtävä. Vasta sitten voidaan keskittyä keinoihin, joilla säilyminen voidaan 
varmistaa. 

Ensiarvoisen tärkeää on säilyttää kaikista mylly- ja sahatyypeistä tyypillinen esimerk-
ki. Kahden jalkamyllyn säilyminen on jo turvattu: museolle lahjoitettu Hormanluoman 
mylly ja Kurun ulkomuseon mylly. Pientä vesiratasmyllyä voi edustaa ainoana säilynyt 
Myllymäen puromylly. Se on kooltaan kuin jalkamylly. Rakennus on hyvässä kunnos-
sa (myös vesiratas) istuen kauniisti maisemassa pienen puron varrella. Myllylle johtaa 
polku Myllymäen pihalta. Esimerkkinä kaksikerroksisesta ratasmyllystä säilyy Rosilan 
mylly, joka on museon omistuksessa. Jäähdyspohjan alamyllyssä on kuitenkin säilynyt 
myös vesiratas. Myllyltä hieman yläjuoksulle mentäessä on myös turbiinimyllyksi muu-
tettu ratasmylly. Kokonaisuutena Jäähdyspohjan myllyt ovat tyypillisempi esimerkki 
edustamistaan myllyistä. Huopionkosken mylly on tyypillinen turbiinimyllyksi raken-
nettu, vanhaan tapaan rakennettu hirsirunkoinen mylly. Aiemmin rakennettu sahaosa on 
rankoraknteinen. Myllykosken saha ja mylly -kokonaisuus taas on hyvä esimerkki 
uudemmasta rakentamisesta: myös myllyosa on rankorakenteinen, saha on pulpettikat-
toinen ja myllyosa taitekattoinen. 

Ikänsä puolesta säilytettäviksi kohteiksi voidaan katsoa yli 100-vuotiaat rakennukset. 
Näitä joukossa on yhteensä 29, joista raunioina on jo viisi: 

Uudentalon mylly 
Kalkuttaan saha 
Lauttijärven mylly 
Lankosken mylly 
Honkajoen mylly 
Kantinkosken myllyn raunio 
Hormanluoman jalkamylly 
Kampin sahan mylly 
Susikosken ylinen mylly 
Rantasen mylly 
Punkalaitumen Puunjalosteen mylly 
Jokelan mylly 
Rosilan 
Kukkarokosken mylly 
Myllykarttu 
Poltinkosken sahan raunio 
Poikelispään myllyn raunio 
Suovaniemen myllyn raunio 
Narvan mylly 
Uuden Hautaan mylly 
Nokoorin kosken rauniot 
Ylisen Parkkuunkosken mylly 
Juhtimäen mylly 
Rosilan mylly eli Rasimäen mylly 
Luomajärven mylly 
Terälahdenkosken mylly 
Kalmakurjenkosken mylly 
Jäähdyspohjan alamylly 
Jäähdyspohjan ylämylly 

Tarkasteltaessa sahoja ja niiden rakenteellisia arvoja nousee joukosta esille Kuohijoen 
saha ainoana vesirattaalla toimivana laitoksena. 
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Kalkuttaan saha on edustavin turbiinilla käyvä erillinen saharakennus. Sahan arvoa lisää 
näköetäisyydellä olevat Uudentalon ja Setälän myllyt. Vaikuttavana sisätilana nousee 
joukosta Saikonkosken saha. Lisäksi se istuu maisemassa ylväästi vasten rinnettä raken-
nettuna osin yksi- osin nelikerroksisena massana. Jyllin ja Terälahdenkosken mylly ja 
saha -kokonaisuuksille avautuu vaikuttava näkymä yleisen tien sillalta. Hieman pie-
nempiä maisemallisesti tärkeitä laitoksia ovat Makkaraojankosken mylly, Poltinkosken 
rakennukset ja aivan pienistä Haukan myllyn rauniot. 

Yksittäisten kohteiden lisäksi on tärkeää kokonaisuuksien säilyttäminen. Suurin koko-
naisuus on Parkkuunkoskella: kaksi myllyä ja saha. Koskelle avautuu vaikuttava näky-
mä yleisen tien sillalta. Lisäksi puoli kilometriä yläjuoksulle mentäessä on mylly. Meri-
karvialla on kolme erillistä laitosta 300 metrin matkalla. Saman tyyppinen kokonaisuus 
on Susikoskella. Rakennukset ovat sinänsä vaatimattomampia kuin Merikarvialla, jossa 
rakennuksille antaa ilmettä ulkotilaan tuulilautojen koristeellisuus kahdessa kohteessa ja 
sisätiloissa kaikissa kohteissa käytetyt rungon tuet. Kylmäkoskella on rakennettu kaksi 
erillistä myllyä vierekkäin. Kokonaisuus on varsinkin maisemallisesti tärkeä. 

Kolmas tärkeä säilytettävien ryhmä on jokireitin varrelle, jo pidemmälle matkalle muo-
dostuvat kokonaisuudet. Tälläisiä kokonaisuuksia tulisi käyttää hyväksi esimerkiksi 
ulkoilureittejä ja polkuja suunniteltaessa. Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella on 
viisi jokireittiä, joiden varrella on säilynyt useampi saha tai mylly. 

Sammaljoki: Lindgrenin mylly, Jokelan mylly ja Kaunistonkosken laitokset. 

Sarkolanjoki: Tarkan mylly, Jokisen sahan alue, Hummer- eli Siukolankosken mylly, 
Pourun mylly ja saha 

Saikkalanjoen ja sen haaran Karinjoen muodostama reitti: Saikonkosken mylly ja 
saha, Jyränkosken rauniot, Kukkarokosken mylly, Heinäkosken saha ja mylly 

Aurejoen reitti: Poltinkosken myllyt ja saharaunio, Leppäskosken sähkölaitos, Kal-
liokosken mylly ja saha, Kiviojan mylly ja saha 

Tarpianjoen reitti: Kylmäkosken myllyt, Taipaleen palanut mylly, Hakkilan katoton 
mylly ja Nokoorin kosken rauniot 

Luontevimmin reitiksi soveltuu Aurejoen ja Tarpianjoen reitti. Sarkolanjoen reitti voisi 
alkaa Suonojärveltä ja päättyä Sarkolaan, Kuloveden rantaan. Matkan pituus on noin 10 
kilometriä. Ylitettäväksi tulee Tampere-Turku tie. Saikkalanjoen reitti voisi alkaa Tu-
parlan järveltä ja päättyä Hyynilään. Ylitettäväksi tulee sekä Hämeenkyrö-Vammala tie 
että Tampere-Pori tie. Matkan pituus on noin 10 kilometriä. Aurejoen reitti voisi alkaa 
Poltinkoskelta ja päättyä Aurekosken sahalle, joka on sähköllä toimiva suuri saha. Mat-
ka voitaisiin liittää osaksi Pirkan taipaleen polkuja, jolloin se voisi liittyä olemassa 
oleviin polkuihin Aurekosken sahalla. Samalla voitaisiin lisätä kaksi pysähdyspaikkaa: 
Juhtimäen mylly ja Haukan mylly, joka on Helvetinjärven luonnonpuiston lähellä. Hau-
kan mylly on katottomana rakennuksena koskella ja vaatisi pikaista korjausta. 
Tarpianjoen reitti voisi alkaa Urjalasta ja päättyä Kylmäkoskelle, museoviraston suoje-
lemien Uuden Hautaan rakennusten tuntumaan. Tarpianjoelta avautuu kaunis kulttuuri-
maisema, jonka osaksi myllyrakennukset sopivat. Rakennuskanta on säilynyt melko 
yhtenäisenä. Sekä Taipaleen mylly, että Hakkilan mylly vaativat pikaista korjausta. 
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TÄRKEIMMÄT KOHTEET 
KORJAUS· JA MAISEMOINTITOITOIMENPITEET OLISI ENSISIJAISESTI KOHDISTETTAVA TÄRKEIMPIIN TAMPEREEN VESI- JA 

YMPÅRISTÖPIIRIN ALUEEN MYLLYIHIN JA SAHOIHIN 

0 YKSITTÄINEN, SAILYTETTÄVÄ KOHDE (VALINTAPERUSTEINA: IKÅ, RAKENNE. HARVINAISUUS. TYYPILLISYYS, MAISEMAKOKONAISUUS) ,.o MUSEO, MUSEOKSI SOVELTUVA KOHDE 

0 PIKAISTA KORJAUSTA VAATIVA SÄILYTETTÄVÄ KOHDE 

SAILYTETTÄVÄ KOKONAISUUS 

'Q TOIMINNASSA OLEVA LAITOS 

D SUOJATTAVA RAUN 10 

Q . MAISEMOITAVA 

SÄILYTETTÄVÄ JOKIREIJTI 

0 10 
r----, 20 30 r----, 

1..0 50 KM 
r----, 
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II TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN ALUEEN 
VANHAT VESIMYLLYT JA SAHAT 

INVENTOINTITULOKSET 

VESITURBIINI .... 

PUUKAASUMOOTTORI 
t 

MYLLYTUPA' KIVIPARIT 
\ 1 ,.~ 

·SILTA 
--..- -- -·TIILI 

1 \ 
1 \ 

: · KRÄÄRIKIVET 
KUORIMAKONE 

-... RAUTARAAMI 

.... ""RANKORAKENNE 

ITh rn 
' : 

SAHA MYLLY 
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4 INVENTOIDUT RAKENTEET VESISTÖITTÄIN 

Karvianjoen vesistö 

MERIKARVIANJOKI, MERIKARVIA 
1. Setälän mylly 1800-l loppu? 
2. Uudentalon mylly 1844, 1900-1 alku? 
3. Kalkuttaan saha 1865 

LAUITIJÄRVENJOKI, MERIKARVIA 
4. Lauttijärven saha 1800-1 loppu 
5. Lauttijärven mylly 1860-1870 

KARVIANJOKI, MERIKARVIA 
6. Lankosken mylly 1835, 1845? 

KARVIANJOKI, KANKAANPÄÄ 
7. Veneskosken mylly 1880-1 

KARVIANJOKI, HONKAJOKI 
8. Lankosken mylly 1878? 

KARVIANJOKI, KARVIA 
9. Kantinkosken mylly 1888, 1846? 
10. Kantinkosken mylly 1958 
11. Marttilan mylly 1903 

HORMANLUOMAN OJA, KARVIA 
12. Hom1anluoman jalkamylly 1871 

SUOMIJOKI, KARVIA 
13. Uusipenttilän mylly 1800-1 loppu? 

LASSILANJOKI, KARVIA 
14. Setälän mylly 1920-1 

LASSILANJOKI, LA VIA 
15. Myöntäjän mylly 1950 (myllärin asunto yli 100v) 
16. Myöntäjän saha 1950 

SUSIJOKI, 1A VIA 
17. Kampin sahan mylly 1862? Alinen Susikoski 
18. Vainionmäen mylly 1949, Keskinen Susikoski 
19. Ylinen mylly 1850?, Ylinen Susikoski 
20. Susikosken saha 1920?, Ylinen Susikoski 

SAMPASJOKI, LAVIA 
21. Rantasen mylly 1888 
22. Viljasen mylly 1900-1 alku 



Kokemäenjoen vesistö 

KIIKOISJOKI, SUODENNIEMI 
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23. Putajankosken mylly 1900-1 alku 
24. Putajankosken saha 1900-1 alku 

TAIPALEENJOKI, SUODENNIEMI 
25. Ylisen- eli Taipaleenkosken mylly n. 1900 
26. Ylisen- eli Taipaleenkosken saha 1926 

PUNKALAITUMENJOKI, PUNKALAIDUN 
27. Punkalaitumen Puunjalosteen mylly 1820 
28. Punkalaitumen Puunjalosteen saha 1920 

SAMMALJOKI, VAMMALA 
29. Lindgrenin mylly 1950-1 
30. Jokelan eli Reinilän mylly 1871 
31. Kaunistonkosken saha 1930 

PESURINOJA, VAMMALA 
32. Pesurinkosken mylly 1899 
33. Pesurinkosken myllyn raunio 1800-1 loppu? 

RAKENNETTU UOMA, VAMMALA 
34. Rosilan mylly 1820 (1895, 1930) 

SARKOLANJOKI, NOKIA 
35. Tarkan mylly 1926 
36. Tarkan mylly 1953 
37. Jokisen mylly 1936 
38. Jokisen saha 1949 
39. Hummer- eli Siukolankosken mylly 1800-1 loppu? 
40. Pourun mylly 1953 
41. Pourun saha 1924 

SAIKKALANJOKI, MOUHIJÄRVI 
42. Saikonkosken mylly 1800-1 loppu? 
43. Saikonkosken saha 1911 

HYYNILÄN- ELI HIUSJOKI, MOUHIJÄRVI 
44. Jyränkosken mylly 1900-1 alku 
45. Jyränkosken saha 1900-1 alku 
46. Kukkarokosken mylly 1787? 
47. Heinäkosken mylly 1926 
48. Heinäkosken saha 1926 

MATALUSJOKI, NOKIA 
49. Myllykylän saha 1950-1 
50. Vienolan saha 1900-1 alku? 

PINSIÖNJOKI, NOKIA 
51. Virtasen mylly, Pinsiö 1800-1 loppu? 
52. Virtasen sahan rauniot 1800-1 loppu? 
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LAVA- ELI SARKKILANJOKI, HÄMEENKYRÖ 
53. Rokkakosken alinen mylly 1920 
54. Rokkakosken saha 1920 
55. Rokkakosken ylinen mylly 1920 

KYLMÄJOKI, VILJAKKALA 
56. Koivistonkosken saha 1900-1 alku 

JÄMI- ELI JYLLINJOKI, IKAALINEN 
57. Jyllin mylly 1938 
58. Jyllin saha 1938 

JÄMI- ELI JYLLINJOKI, KANKAANPÄÄ 
59. Ylikosken mylly 1900? 

KARTUN MYLL YJOKI, IKAALINEN 
60. Myllykarttu 1850? 

KOVESJOKI, IKAALINEN 
61. Kovelahden saha 1960 
62. Kovelahden mylly 1960 

SIMPSIÖNJOKI, IKAALINEN 
63. Huopionkosken mylly 1924 
64. Huopionkosken saha 1912 

AUREJOKI, IKAALINEN 
65. Poltinkosken mylly 1800-1 loppu? 
66. Poltinkosken saha 1847 
67. Poltinkosken vuoromylly 1800-1 loppu? 
68. Leppäskosken sähkölaitos 1918 
69. Kalliokosken mylly 1903 
70. Kalliokosken saha 1903 
71. Kiviojan mylly siirretty 1800-1 loppu? 
72. Kiviojan saha 1930-1 
73. Kiviojan saha 1942 

MYLL YJOKI, KURU 
74. Poikelispään mylly 1880 
75. Poikelispään saha 1800-1 loppu 

VIINIKANJOKI, PARKANO 
76. Kairokosken mylly 1929 
77. Kairokosken sirkkelikatos 1948 

KOSKELANJOKI, KIHNIÖ 
78. Suovaniemen saha, Koskelankoski 1920 
79. Suovaniemen mylly 1886? 

MYLLY- ELI NERKONJOKI, KIHNIÖ 
80. Myllykosken mylly 1940 
81. Myllykosken saha 1940 
82. Myllymäenkosken mylly 1916 
83. Myllymäenkosken saha 1920-30-1 

MYLLYOJA, LEMPÄÄLÄ 
84. Myllymäen puromylly 1890-1 
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NARV ANJOKI, VESILAHTI 
85. Narvan mylly 1886 
86. Narvan mylly 1935 
87. Narvan saha 1953 

ONKEMÄENJOKI, VESILAHTI 
88. Onkemäenkosken mylly 1800-1 loppu? 
89. Onkemäenkosken saha 1953 

TARPIANJOKI, KYLMÄKOSKI 
90. Uuden Hautaan mylly 1850 
91. Vanhan Hautaan mylly 1935 
92. Taipaleen mylly 1800-1 loppu 

TARPIANJOKI, URJALA 
93. Hakkilan mylly 1800-1 loppu? 
94. Nokoorin kosken rauniot 1858 

SAHAOJA, LUOPIOINEN 
95. Kuohijoen saha 1903? 

KYYNÄRÖJOKI, LUOPIOINEN 
96. Myllykosken mylly 1914 
97. Myllykosken höyläosa 1920-1 

MYLL YOJA, LUOPIOINEN 
98. Aitoon mylly 1933 
99. Aitoon saha 1933 

MYLL YOJA, SAHALAHTI 
100. Kuohuvaisten vesimylly 1892, 1897? 

PÄÄSKYLÄNJOKI, LÄNGELMÄKI 
101. Kynnyskosken mylly 1903? 
102. Mylly- eli ylimyllykoski 1923 

ÄHTÄVÄNJÄRVI-LÄNGELMÄVESI, LÄNGELMÄKI 
103. Talviaistaipaleenkosken mylly 1928 
104. Talviaistaipaleenkosken saha 1928 

SAHRAJOKI, JUUPAJOKI 
105. Sahrakosken mylly 1905 

SEPPÄLÄN- ELI HIRVIJOKI 
106. Pajukosken mylly 1935 

MYLLYJOKI 
107. Haapakosken mylly 1800-1 loppu? 

JAKAMA-NÄSIJÄRVI, KURU 
108. Alisen Parkkuunkosken mylly 1906 
109. Alisen Parkkuunkosken yhteismylly 1935 
110. Parkkuunkosken saha 1910-1 
111. Ylisen Parkkuunkosken mylly 1880 
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PARKUSOJA, KURU 
112. Parkuspäänkosken mylly 1917 
113. Parkuspäänkosken saha 1800-1 loppu? 
114. Juhtimäen toinen mylly 1800-1 loppu? 

MYLL YOJA, VILJAKKALA 
115. Juhtimäen mylly n.1850? 

MYLL YJOKI, KURU 
116. Kurun ulkomuseo, Rasinmäen jalkamylly 1800-1 alku 

KEIHÄSJOKI, KURU 
117. Koskenkosken mylly 1900-1 alku 

TENHUSOJA, KURU 
118. Luomajärven mylly 1850-1 

KYLMÄOJA, KURU 
119. Niinimäen mylly 1800-1 loppu? 

KEIHÄSJOKI, KURU 
120. Puntasenkosken mylly 1800-1 loppu? 

HAUKANJOKI, RUOVESI 
121. Haukan mylly 1800-1 loppu? 

KIIMA- ELI KALMAKURJENJOKI, TAMPERE 
122. Terälahdenkosken saha 1915 
123. Terälahdenkosken mylly 1860? 
124. Kalmakurjen mylly 1876 
125. Kalmakurjen s_ähkölaitos 1980 

ELÄNNE-PALOSELKÄ, VILPPULA 
126. Alisen Tammikosken mylly 1925 (vanhan aitan hirsistä) 
127. Alisen Tammikosken saha 1920-30 
128. Tammikosken ylämylly 1949 (-1982) 
129. Ylisen Tammikosken sahakatos 1920-30 

VEHKAJÄRVI-KANGASJÄRVI, VILPPULA 
130. Kangaskosken mylly 1913 

LAUTTAOJA, VILPPULA 
131. Koivukosken mylly 1932 

MAJAJÄRVI-VASKIVESI 
132. Jäähdyspohjan alamylly 1877 
133. Jäähdyspohjan ylämylly 1867 

KORONJOKI, VIRRAT 
134. Vaskuunkosken mylly 1941 

MAKKARAOJA, VIRRAT 
135. Makkaraojankosken mylly 1899? 





MERIKARVIANJOKI 

V 1+2+3, KOKONAISUUS 

MER 

V 1+2+3, KOKOHAISUUS 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
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V HÖYRYKONEEN RIPPEET 

1 

V KAHVILAN! 
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1. SETÄLÄN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Setälän mylly sijaitsee Lassilan myllykoskella, lähellä Merikarvian keskustaa, yleisen 
tien varrella. 

Ensimmäisiä asiakirjatietoja paikalla olevista laitoksista on vuodelta 1652, jolloin an-
nettiin lupa sahata 32 tolttia plankkuja. Paikalla oli tuolloin sekä saha että mylly. Ny-
kyinen mylly on tuotu paikalle v. 1927 Kokemäeltä. Alunperin se lienee rakennettu 
1800-luvun lopulla. Voimanlähteiksi tuli kaksi turbiinia (Fransis 1 ja lll). Vihtori Setälä 
korotti vuonna 1931 hirsirakenteista osaa ja laajensi rankorakenteisella, korkealla veh-
näpuolella vuonna 1938. Uudet laitteet olivat tuolloin aikaansa edellä. Viimeksi 1960-
luvun lopulla käytetyn myllyn vieressä on ollut saha useassa paikassa. Nykyään traktori 
pyörittää sirkkeliä myllyn edessä. 

Hakanurkkainen vanha myllyosa on kohtalaisessa kunnossa. Lattiat aaltoilevat, koska 
välipohjan tuet ovat osaksi siirtyneet. Kattotuolien tuet ovat samankaltaisia kuin Uuden-
talon myllyssä ja Kalkuttaan sahassa. Perustuksissa on käytetty nurkkakiviä ja be-
tonimuuria. Myllytuvan pulpettikatto on sortunut. Myllyssä on käytetty kuusiruutuisia 
ja t-ikkunoita. Laitteina vanhalla puolella on kaksi kiviparia ja kiviennostolaite. Uudella 
puolella on kuorimakone. Mylly aiotaan hävittää. Vesipiirissä suunnitellaan paikalle 
kalankasvatuslaitosta. Setälän mylly täydentää kauniisti Uudentalon myllyn ja Kalkut-
taan sahan muodostamaa kokonaisuutta. 

Turun maakunta-arkisto, Tampereen Vesi- ja Ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Atte ja Seppo Setälä 

~TAUKOTUP.A 
'\ 

.... ~:~::::::::.JL.l----
,~r'"·g·· ....... ·r 
1 
1 JMYLLY 1927 , . 
1 

VEHNÄPUOLI 193~/ 
HIALTAAT SI(, 



Rak n:o 1 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

SILTA-------
o 

1 KOPPI'- - -
LAUTA-
LATTIA- -

HIRSI---

RANKOR - --E~~ 
VEHNÄ-
PUOLI 
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käyttämätön 
1927 Kokemäeltä, 1800-1 loppu? 
2 
nurkkakivet, betoni 
hirsi, hakanurkka, peiterima, lomal. 
harja 
aaltopelti 
punamulta, valkoinen, luonnonpuu 
2 kiviparia, kuorimakone 
kohtalainen 
kattotuolien tuet 

- •TAUKOTUPA 
PULPETTIKATTO, 
SORTUNUT 

.,..KIVIPARIT 
--KIVIEN NOSTO-

LAITE 

.. KUORIMAKONE 
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2. UUDENTALON MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Uudentalon mylly on Tiinu- eli Holmankoskessa näköyhteydessä Setälän myllyyn ja 
Kalkuttaan sahaan. Rakennus sijaitsee Liutalan pihapiirissä. 

Esa Liutalan mukaan mylly on rakennettu 1900-luvun alussa. Joissain tiedoissa sano-
taan sen olevan vuodelta 1884. Omistajana on perikunta. Mylly on alunperin saanut 
voimansa vesiturbiinista, nykyinen turbiinikoppi on rakennettu 1950-luvulla betonista. 
Koneet ovat viimeksi käyneet sähköllä. 

Mylly on kolmikerroksinen. Alimmassa kerroksessa sijaitsee voimansiirtokoneisto. Toi-
sessa kerroksessa on varsinainen myllykerros: kaksi kiviparia sekä hissilaite säkeille. 
Kolmantena kerroksena toimii masiiniparvi. Rankorakenteinen, harjakattoinen rakennus 
on vuorattu peiterimoin, maalattu punamullalla ja tuulilaudat valkoisella öljymaalilla. 
Pärekate on uusittu vuonna 1983. Välipohjan vahvistamisessa on käytetty samankaltaisia 
tukia kuin Setälän myllyssä ja Kalkuttaan sahassa. Perustuksissa on käytetty lohkokiviä. 
Ikkunapinnat on jaoteltu kuusi- ja yhdeksänruutuisiksi. Päädyn kolmionmuotoinen ik-
kuna on sukua Kalkuttaan sahan ikkuna-aukotukselle. Mylly on hyvässä kunnossa. Se 
on oleellinen osa Tiinukosken rakennuskantaa ja maisemaa. 

Tampereen Vesi- ja Ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Esa Liutala 

KALKUTIAAN 1 

SAHALLE PÄREHÖYLÄ 



Rak n:o 2 

käyttö 
rak.aika 
kerros luku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
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käyttämätön, turbiinimylly 
1844? 1900-l alku? 
2 + masiiniparvi 
lohkokivi, betoni 
ranko, peiterima 
harja 
päre 1983 
punamulta, valkoinen ulkovärit 

laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

2 kiviparia, kuorimakone, hissi 
hyvä 

TURBIINITILA- - - -

KUORIMA- - - - - 0 
KONE 
MASIINI- - 4 

PARVI t) 
\ 

TAUKOTUPA- y. 

tuet 

-? KIVIPARIT 

1 ....._._,__L.....J-A.J 
, l • 
TULISIJA HISSI :PÄRE-

JHÖYLÄ, 
' RANKO- KATOS 

RAKENNE 
BETONI 
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3. KALKUTTAAN SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Kalkuttaan saha sijaitsee Tiinu- eli Holmankoskessa, Merikarvian keskustan tuntumas-
sa. Se on helposti saavutettavissa Uudentalon myllyn vieressä. 

Perimätiedon mukaan koskella on ollut myllyjä jo 1600-luvulta. Sahalle on haettu lupaa 
vuonna 1848. Paikalla oli tuolloin myös mylly. Vesipiirin arkistosta käy ilmi, että saha 
on siirretty nykyiselle paikalle vuonna 1864. Aiemmin mylly ja saha sijaitsivat nykyisen 
Liutalan omistaman sahan kohdalla, vastakkaisella rannalla. Vanhat rakennelmat säilyi-
vät 1900-luvun alkuun. 

Saharakennus on harjakattoinen, aaltopellillä katettu pitkä kaksikerroksinen massa, joka 
on vuorattu vaakasuuntaisella keilaponttilaudalla. Alemmassa kerroksessa sijaitsee 
voimansiirtokoneisto. Ylemmässä kerroksessa rautaraami ja saumaussirkkeli. Vanha 
puuraami ja saumauslaite on poistettu noin kymmenen vuotta sitten. Ne on jätetty ulos 
sään syötäväksi. Väreinä on käytetty punamultaa ja vuorilaudoissa valkoista öljymaalia. 
Perustuksina on käytetty osittain lohkokiviä, osittain betonia. Ikkunat on jaoteltu 16. 
ruutuun, päädyn kolmioikkuna vielä useampaan osaan. Voimanlähteenä on turbiini, joka 
sijaitsee betonimontussa. 

Saha on vielä käytössä ja hyväkuntoinen. Kattotuoleissa on käytetty samanlaisia tukia 
kuin Uudentalon ja Setälän myllyssä. Rakennus on vaikuttava. Ikkuna-aukotus on pitsi-
mäisen kaunis. Poistettu puuraami olisi täytynyt ehdottomasti säilyttää suojattuna sahan 
lähellä. 

Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa, Vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Esa Liutala 

AALTOPELTI, 
VAAKAPONTTI~, ,, 

'' ':' '' ' ' 

,· .-· 
,/;,;°;-' 

KALKUTTAAN SAHA S te 
0 5 10 20 30 



Rak n:o 3 

käyttö 
mk.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

RANfORAKENNE KOPPI 
1 / 
1 , 

/ 
I 

turbiinisaha 
1865? 
2 

55 

lohkokivi, betoni 
ranko, keilapontti 
harja 
aaltopelti 
punamulta, valkoinen 
rautaraami, särmäyslaite 
hyvä 
tuet 

~-L--11--i..a.--__,,..i-----i...--- 1 

UUSI RAUTARAAMI 

1 
1 

•• L •• 
KAYNITI YLOS 
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4.5. LAUTTIJÄRVEN ELI HAMPPULAN SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Hamppulan saha ja mylly sijaitsevat Lauttijärvellä, yleisen tien vieressä, miltei Hamp-
pulan pihapiirissä. 

Vanha myllynrakentaja, Saarivirta, on sanonut paikalla sijainneen myllyjä ikimuistoi-
sista ajoista. Valfrid Hamppula anoi lupaa vuonna 1934 Sahakosken 200 vuotta vanhan 
vuonna 1898 uusitun myllyn uudelleen rakentamiselle. Uutta rakennusta ei tehty, laitteet 
uusittiin. Nykyinen omistaja, Kauko Hamppula sanoi myllyn rakennetun 1870-luvulla. 

Saha on toiminut vilkkaimmin 1930-luvulla. Tuolloin uusittiin puukehikkoinen raami 
rautakehikkoiseksi. Yksiteräisestä sahasta tuli useampiteräinen. Myös sammakkasyöttö 
on muutettu auton vaihdelaatikoksi. Raamin lisäksi rakennuksessa on kanttaussirkkeli. 
Sahan apuvoimaksi laitettiin 1800-luvun loppupuolella höyrykone. Se vaihdettiin vuon-
na 1922 koneeseen, josta on konehuoneessa vielä rippeet jäljellä. Höyry koneiden aikana 
sahan katto oli päreestä ja tulipalot olivat yleisiä. Kattotuoleissa on runsaasti palojen 
jälkiä. Höyrykoneen ajoilta on säilynyt rippeitä konehuoneen ja sahan välisen seinän 
savitiivisteistä. Nykyään saha toimii sähköllä. Mylly ja Hamppulan talo saavat sähkönsä 
turbiinista, joka on asennettu vuonna 1942. 

Hirsirunkoinen, harjakattoinen myllyosa on lohkokivimuurille perustettu ja vuorattu 
peiterimalaudoituksella. Ikkunat ovat neliruutuisia tai vaakasuunnassa olevia kuusiruu-
tuisia. Saha on rankorakenteinen, osin peiterimalaudoituksella vuorattu, myllyä hallit-
seva massa. Sahan perustuksissa on käytetty betonia. Säilyneet ikkunat ovat kuusiruu-
tuisia. 

Lauttijärven saha ja mylly ovat hyvässä kunnossa ja niitä käytetään ajoittain. Hamppu-
lan talo kaikkine ulko- ja apurakennuksineen muodostaa kauniin kokonaisuuden pelto-
maisemassa. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Kauko Hamppula 

A 

0 SK 



Rak n:o 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

KUORIMAKONE 
KIVIPARIT .., ! 

1 1 
1 1 

LAJITTELIJA 1 1 
1 1 1 

MYLLY .. - ---

4 

mylly 
1870-1? (1898,1942) 
2 
lohkokivi 
hirsi. lyhytn. peiterima 
harja 
aaltopelti, alla päre 
punamulta, valkoinen 
2 kiviparia, kuorimakone 
hyvä 
toiminut vcsirattaalla, 
nyt turbiinilla 

,VAAKA 
,',PATO 

/ I 
I / •• 

,',', HOYRYKONEEN 

SAHA~.___:;=,___.._,;;:::;::.,... _ __. _ _. 
' 1, 

KANTTAUSSIRKKELI 1 •RAUTARAAMI 
1 

'LAUTALATTIA 
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SAHA 

5 

saha 
1800-1 loppu 
2 
betoni 
ranka, peiterima 
harja 
aaltopelti,alla päre 
punamulta, valkoinen 
raami, kanttaussirkkeli 
hyvä 
toiminut vesirattaalla, 
höyrykoneella, sähköllä 

MYLLY 
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6. LANKOSKI 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

0 

Lankosken mylly sijaitsee noin 35 kilometriä Porista pohjoiseen, näkyvällä paikalla, tien 
vieressä. 

Mylly on rakennettu vuonna 1835 tai 1845 Janan Liljebladin toimesta. Kihlakunnan-
katselmuksessa päätettiin myllyyn tulevan kaksi kiviparia ja vesi täytyi ohjata laitok-
seen ilman patoa. Mylly siirrettiin Lankoskeen kaivetun kanavan varteen vuonna 1851. 
Paikalla sijaitsi jo vuoden 1840 erioikeuskirjalla perustettu Liljebladin paperiruukki. 

Siirron yhteydessä mylly laajennettiin kolmella kiviparilla käyväksi. Sen viereen raken-
nettiin survinlaitos ja pato. Ahlström sai vuonna 1888 luvan perustaa paikalle, nyt jo 
hävinneen sahan. Sähkölaitos rakennettiin vuonna 1927. 

Lankosken myllyn yläpuolella Koivukoskessa on ollut mylly, joka laillistettiin vuonna 
1847. Se oli huonossa kunnossa jo 1920-luvulla ja on hävinnyt. 

Harjakattoinen myllyrakennus on näyttävä rakennus torneineen ja lohkokivimuureineen. 
Ikkunat on jaoteltu yhdeksän-, kaksitoista- ja kuusiruutuisiksi. Paikoin on käytetty 
vinoruutujakoa aukkojen yläosissa. 

Lankosken sähkö oy:n omistama mylly on uudessa käytössä. Lohkokivinen ensimmäi-
nen kerros on kahvilana. Toisessa, hirsisessä, kerroksessa on matkamuistomyymälä. 
Korjaukseen on saatu avustusta Museovirastolta. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto, kahvilassa oleva informaatio 

PORI J._ 



Rak n:o 6 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

MATKAI-fUISTOMYYMÄLÄ 

ENTINEN MYLLÄYSKERROS 

59 

(mylly) kahvila, matkamuistomyymälä 
1835 tai 1846 
2, torni 
lohkokivi 
hirsi, lyhytnurkka 
harja, pieni auma 
huopa, päre 
punamulta, valkoinen 
2 kiviparia 
hyvä 
sisäosat l .krs rapattu ja tumma puu 

2.krs lakattu puu 

--SÄILYTETYT 

KIVIPARIT 

.... ,.,,,. ... ... . 
. .. . 

. ... ... . ..... 

,., _ ..... , , ,, .. • :: .!- ... , .... ,., • .. ••• "· .. 
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KARVIANJOKI-HORMANLUOMAN OJA-SUOMIJOKI 

9 0 01r 
10(8)0" 
D VESIVOIMAN 
\J HISTORIA 

11 ~0 !t 

...... 

...... 

---

13~0 
V TIEN VARJOSSA 

8 J;i 0,, 
V MAISEMA 

V MAISEMA 
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7. VENESKOSKI 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Veneskoski sijaitsee puolen kilometrin mittaisen, lopulta poluksi muuttuvan tien päässä. 
Joen vastakkaisella rannalla kulkevalta tieltä aukeaa kaunis näkymä myllyn suuntaan. 

Veneskoskessa oli isonjaon aikaisessa kartassa Kuninkaisen talon mylly ja Kaapan 
mylly molemmin puolin koskea. Ylempänä sijaitsivat Koskisen ja Mannelinin myllyt. 
Henrik Ekroos haki lupaa vuonna 1878 tullimyllyyn ja sahaan, jotka tulivat Kuninkaisen 
talon myllyn paikalle. Uusissa laitoksissa oli kolme kiviparia, kaksi ryynikonetta sekä 
sirkkeli. Saha ja mylly ovat olleet toiminnassa 1940-luvulla. 

Mylly on hirsirakenteinen, toinen kerros on osaksi rankorakenteinen. Saha on ollut 
rankorakenteinen. Huonokuntoinen myllyn katto on osaksi hävinnyt. Lattialaudat ja 
laitteet ovat kärsineet vesivaurioista. Hirsirunko on perustettu nurkkakiville. Rakennuk-
sessa on käytetty vaakasuuntaisia neljään osaan jaettuja sekä kuusiruutuisia ikkunoita. 
Pato on hävinnyt, mutta lohkokivijuova on jäljellä. Myllyn vieressä on myllärin asunto. 
Sekin on päässyt pahoin rappeutumaan. Katto vuotaa. Vastarannalla, Kaapan mailla 
sijainneesta myllystä on jäljellä betonista perustaa ja uomaa. Perikunnan omistuksessa 
olevat Vcneskosken rakennukset säilyvät vain pikaisin toimin. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto, 
L.I. Kaukamaa: Porin seudun sahatavarakauppa 

Suulliset tiedot: 
Jaakko Kaappa 



Rak n:o 7 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

MYLLYTUPA 
HUONO 
RANKORAK. 

63 

(mylly) raunio 
n. 1880? 
2 
lohkokivet, nurkkakivet 
hirsi, pitkänurkka, tasakerrasta ranka 
harja 
(päre) 
(punamulta) käsittelemätön 
2 kiviparia, kuorimakone 
huono 
kylän 1. sähkölaitos sodan aikana, 
voimansiirtolaitteet 

.. LQHKOKIVIUOMA 

HIRSIRUNKO- - LAUTALA'ITIA 
KOHTALAINEN HUONO n -.KUORIMAKONE 

VALTAVOIMA.: , -00--·..::.. __ --KIVIPARIT 
AKSELI 

1
,i 
/ V 

Ii ,, 
,,,-asz:aas:r.:imu:ra ,, ::, 

; -~ -GENERAATTORI 
!. - J 1.KRS 

''I SAHAN VOIMAN~\1 HÄVINNYT SAHA 
SIIRTO .... -- -t: 1 

1 1 1 

''1 ::1 
11 

t :, 

VENEKOSKI 
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8. HONKAJOEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Lankoski sijaitsee Honkajoen keskustan tuntumassa, yleisen tien vieressä. Mylly kuului 
vuonna 1672 perustettuun tilaan, jonka päärakennukset ovat 1770-luvulta. Rakennus on 
museona. 

Koskeen on rakennettu vuonna 1878 Wirenin lahkomylly. Mylly on ollut käytössä vii-
meksi vuonna 1971, toimien silloin turbiinilla. Laitteina oli kaksi kiviparia ja kuorima-
kone. Aiemmin voiman on antanut vesiratas. 

Myllypihassa on toiminut meijeri, jonka perustukset on peitetty maalla. Voimansa se sai 
myllystä. Pärehöylä on sijainnut myllyn yläpuolella. Voimansiirtoon käytetty pyörä on 
jäljellä rakennuksen ulkopuolella. Myllärin asunto jäi nykyisen sillan alle vuonna 1971. 

Vastakkaisella rannalla on sijainnut Toverin mylly, joka oli myös lahkokunnan omis-
tuksessa. Käytössä se oli viimeksi 1940-luvulla. Se purettiin pois 1940-50-luvun vaih-
teessa. Uoma kertoo vielä myllyn paikasta. Alempana koskessa on ollut luvaton riihi ja 
sahi. Riihi sai voimansa aina tulvan ajaksi pois nostettavasta rattaasta. Tuloksetta sille 
haettiin lupaa 1900-luvun vaihteessa. Rakennus on hävihnnyt. Wirenin myllyltä ylä-
juoksulle 300 metriä on sijainnut saha ja mylly. Sahassa oli Auran raami ja generaat-
tori. 

Lyhytnurkkainen hirsikehä on tehty korkealle lohkokivimuurille. Turbiinia varten on 
lisätty betoniosa rakennuksen sisään. Rakennus on hyvin vaikuttava koskimaisemassa. 
Vesi on syövyttänyt rantoja pahoin 1940-luvulla rakennettujen puupatojen hävittyä. 
Honkajoelta on mietitty uusien patojen rakentamista. 

Tampereen vesi ja ympäristöpiirin arkisto, 
Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa 

Suulliset tiedot: 
Antti Lankoski 



Rak n:o 8 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuqraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

BETONITASO• -

65 

myllymuseo 
1878 (vuosiluku myllyssä) 
2 
lohkokivi, betonitiili 
hirsi, lyhytnurkka 
harja 
huopa, kolmiorimat, alla päre 
punamulta, valkoinen 
2 kiviparia 
hyvä 
30-40-luvun lisäosa varastona, 
betoniosassa turbiini 

- LA'ITIALAUDAT 

KUORIMAKO~E 

SISÄÄNKÄYNTIKATOS 

·IRRALLINEN 
TULISIJA 

VARASTO 1930-40 
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9,10 KANTINKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

. , 
·1. 

Kantinkoski sijaitsee yleisen tien varrella Kantissa, lähellä kauppaa ja postia. 

Vuoden 1912 vesilaitoskatselmuksessa kirkkoherra Vihtinen esitti isonjaon kartan vuo-
delta 1785-86, jossa Kantinkoskeen oli piirretty mylly koskessa sijaitsevalle saarek-
keelle. Se oli ikimuistoinen ja kruunulle veroa maksava. Aluksi jalkamylly oli kuulunut 
muutamalle talolle. Kokonaan muutettuna se rakennettiin nykyiselle Kantin myllyn 
paikalle. Myös tulokanavan mittoja muutettiin. Myllyssä oli yksi kivipari vuoden 1877 
uittokatselmuksen mukaan. Mylly sai voimansa vesirattaasta. Kosken alisessa osassa on 
myös ollut jalkamylly 1800-luvulla. 

Koskelle rakennettiin 1900-luvun alussa yksiraaminen saha, joka sai vetensä samasta 
ruuhesta myllyn kanssa. Kosken pohjoisrannalle rakennettiin vuonna 1841 saha Karl-
strömin saatua luvan suurelle laitokselle. Rakennus on uusittu viimeksi vuonna 1958, 
jolloin osin käytettiin vanhaa runkoa. Sahan sisään on rakennettu mylly vuonna 1965. 

Kosken alisessa osassa Pruukinkoskessa oli jo vuonna 1877 jalkamylly kosken yli ulot-
tuvine patoineen. Se rappeutui paikoilleen 1900-luvun alussa ja hävisi. 

Karvian sähköosakeyhtiö anoi lupaa vuonna 1921 sähkölaitoksen perustamiseen vanho-
jen laitosten alapuolelle. Vesi johdettiin pyöreää paineputkea pitkin turbiiniin. Sahan 
vesiaukko poistui padasta ja vesirattaat lopettivat voiman jauhamisen sahalle. Sähkölai-
toksesta Karvia sai voimansa 1950-luvulle asti. Sen jälkeen saha, mylly ja vuonna 1968 
rakennetut kasvihuoneet ovat saaneet voimansa sähkölaitoksesta. Mylly on toiminut 
viimeksi 1980-luvun alussa. 

Vanha mylly on saatettu rakentaa vuonna 1846. Siitä on hävinnyt katto, välipohja ja 
laitteet. Komea, kerroksen korkuinen lohkokivimuuri on vahva. Hirsikehän alimmat 
hirret ovat osaksi hävinneet ja kehä on kallellaan. Sisältä myllyn ovat vallanneet kasvit. 
Jollei hirsikehää pian kengitetä se sortuu. Rauniot menettävät suuren osan tehostaan. 
Mylly olisi helppo vallata uudelle toiminnalle, koska sisällä ei ole rakennelmia. 

Uudempi myllyksi muutettu saha on kohtalaisessa kunnossa. Perustuksia olisi vahvis-
tettava, lattiat lainehtivat. Sahaksi jäänyt, pitkä, joen suuntainen massa on sortunut. 
Rippeet olisi poistettava tai kunnostettava . 

~/••w~ 
··,'!:, ~-i"··· 

PAINEPUTih I 
LLY 188'8-> ·. · .. 
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Kantinkosken rakennushistoria valottaa hyvin sitä, miten myllypaikat ovat muuttuneet 
ja kehittyneet. 

Lähteet: 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

Suulliset tiedot: 
Pekka Ala-Räme 

Rak n:o 9 

käyttö myllynraunio 
mk.aika 1888, 1846? 
kerros luku (2) 
perusta lohkokivi 
runko, vuoraus hirsi,pitkän. 
kattomuoto harja 
kate 
ulkovärit luonnon puu 
laitteet 

kunto 1988 huono 
erikoispiirteet vaikuttava 

HIRSIKEHÄ, ALIMMAT HIRRET OSAKSI 
KOKONAAN HÄVINNEET, VINOSSA 

1 

4 

V 

N. 2 M KORKEA LOHKOKIVIMUURI 

10 10 

mylly saha 
(1958) 1965 1958 
2 2 
betoni,puupilarit betoni,puu 
ranko,peiterima ranko,peiter. 
harja pulpetti 
huopa huopa 
punam. valk. punam. valk. 
2 kivip. vehnäm. sirkkeli 
kuorimakone 
kohtalainen huono 
entinen saha sortunut 

HUONE i 
1 
1 
1 
1 
1 

HUONE1 ,VEHNÄMYLLY 

KUORI 
MAKON 

1 
LAITIA 1 
AALTOILEEJ 

1 J. 
1 

1 
I 

1 ' 
1 ' 

r:,.,___ ___ _ 
GENERAAAITORI 

-SORTUNUT 

KIVIPARIT 
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11. MARTTILAN MYLLY 

Sijainti-

Historia 

1988 

Lähteet: 

Marttilan mylly s1Ja1tsee Sarvelankoskessa kulttuurimaisemassa, pienen hiekkatien 
varrella. Päätieltä paikalle on 300 metriä. 

Toivo Marttilan, nykyisen omistajan, mukaan koskessa on ollut myllyjä 200 vuotta. 
Vuoden 1866 kuvernöörin päätöksessä, joka käsittelee Karvian järven laskemista puhu-
taan ainakin myllystä. Alunperin paikalla on ollut jalkamylly, sitten vesihilu. Turbiini 
sinne tuli 1800-luvun lopulla. Mylly rakennettiin uudelleen palaneen tilalle vuonna 
1903. Se oli lahkokunnan omistama vuoteen 1919. Samana vuonna Toivo Marttila anoi 
myllyn laillistamista ja Marttilan suku siirtyi omistajaksi. Tuolloin myllyn vieressä oli 
saha omassa kaivetussa uomassaan. Pärehöylä oli valtaväylän varrella. Sahalla ja päre-
höylällä ei ollut lupaa. Luonnonkivet olivat kivipareina 1920-luvulle. Sen jälkeen 
'smirkkelikivet'. Kahden kiviparin lisäksi laitteina oli kuorimakone ja kauranlitistin, li-
säksi oli sähkögeneraattori vuodesta 1945. Koko sisustus uusittiin vuonna 1938. Ulko-
vuoraus ja kate on uusittu vuonna 1985. Marttilan talo saa generaattorista sähkönsä 
miltei koko vuoden ajan. 

Rakennus on pidetty kunnossa. Myllyssä on Tampellan turbiini. Kaikki laitteet ovat 
käyttökunnossa. Ikkunoita on uusittu, kuusiruutuisten lisäksi on tullut vaakasuuntaisia 
kolmeen tai neljään osaan jaettuja ruutuja. Ulko-ovi on muutettu liukuoveksi. Betoni-
nen pato on käytössä. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Toivo Marttila 



Rak n:o 11 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

LAUDALLA VUORAITU 
HIRSIRUNKO 

l 
1 
1 

KIVIPARIT 
1 1 

Q 

KUORIMAKONE 
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(mylly) sähkölaitos 
1903 
3 
betoni 
hirsi, 3.krs ranko, harvalauta 
harja 
aaltopelti 
punamulta, valkoinen 
2 kiviparia, kuorimakone, 
kauranlitistin, generaattori 
hyvä 
käyttökunnossa 
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12. HORMANLUOMAN JALKAMYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Hormanluoman jalkamylly sijaitsee pienen puronuoman varrella, piilossa katseilta, enti-
sen omistajatalon peltojen reunassa. Mylly on 250 metrin päässä yleiseltä tieltä. Sinne 
johtaa polku talon pihasta. Rakennus on lahjoitettu Karvian museolle. 

Myllyssä näkyvä ensimmäinen vuosiluku on vuodelta 1871, joka saattaa olla rakennus-
aika. Jauhatus tapahtui vain keväisin ja syksyisin tulvien aikana. Mylly on toiminut 
vielä sodan jälkeen. Koskessa ylempänä oli pärehöylä. Se toimi omalla rattaallaan. 

Vesi johdettiin hirsipadosta neliskulmaista puuränniä pitkin jalkaan, jonka siivet uusit-
tiin 1928-30 ja jälleen 1974-79. Viimeisessä korjauksessa uusittiin myös kouru. 

Myllyrakennus on vaatimaton, yksikerroksinen, ikkunaton, nurkkakivien varaan perus-
tettu hirsirakennus. Pitkänurkkainen hirsikehä on vuorattu puron puolelta harvalaudoi-
tuksella, myös salvoskohdat on suojattu. Harjakattoinen rakennus on katettu malkaka-
tolla. Laitteina on kivipari ja kuorimakone. Kourusta ja padasta on vain rippeet jäljellä. 

Hormanluoman jalkamylly on myllyn kehityshistoriaa valottava rakennus, joka tulee 
säilymään. Museo tulee kunnostamaan kohdetta tarpeen mukaan. 

Eino Saaria Karvian historia, Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa 
Suulliset tiedot: 

Pirkko Hormanluoma 

0 1 z 3 



Rak n:o 12 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

L -

111 

1 

a 1 

71 

Galkamylly) museo 
1871 
1 
nurkkaki vet 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
malkakatto, alla päre 
luonnonpuu 
kivipari, kuorimakone 
hyvä 
padon ja ruuhen rippeet, jalkaratas 

-------

L--J' - -

2 7, 0 

... 1-4- 14 ... 
,, 
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V 

-
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13. UUSlPENTTILÄN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

,o 
u, 
fo 

Uusipenttilän mylly sijaitsee aivan yleisen tien vieressä seisoen reilusti tietä alempana. 
Tiestä on jopa haittaa hirsirungolle. Rakennusta ympäröi kaunis maalaismaisema. 

Vesipiirin arkistossa Saarikosken vesilaitos eli nykyisen omistajansa mukaan myöhem-
min tunnettu Uusipenttilän mylly mainitaan vuodelta 1959. Tuolloin sitä voitiin käyttää 
sekä sähköllä että vedellä. Vuoden 1964 tarkastuksessa puinen myllypato oli huono-
kuntoinen. Ruuhi oli laudoista. Mylly ei toiminut, mutta turbiini oli paikoillaan. 

Mylly on hyvässä kunnossa. Katto on ehjä. Hirsiosassa on vaakasuuntaisia, kahdeksan-
ruutuisia ikkunoita. Hirsiosan yläpuolella, rankorakenteisessa osassa on kahdenlaisia 
neliruutuisia ikkunoita. Laajennusosassa säilyneet ikkunat ovat kuusiruutuisia ja 
vaakasuuntaisia. Lasit on rikottu. Sisällä on erikoisen paljon tasoeroja Rakennuksen 
vaiheista voitaisiin päätellä, että hirsirunkoista myllyä on sekä korotettu että jatkettu. 
Mylly saattaa olla 1800-luvun lopulta. Rankorakenteincn jatko-osa on luultavasti 
1900-l ensimmfösiltä vuosikymmeniltä. Puurfömistä on rippeitä jäljellä. 

Mylly rappeutuu hiljalleen. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

. \ 
\ 

•PADON PAIKKA 



Rak n:o 13 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

KAURARYY- ,_ 
NIN LITIS- 1.!:::::=::;:::::.ii:====it:::::======::¼! 
TIN 1 

1 
1 

RANKORAKENTEINEN 
LAAJENNUS 

BBPB 

73 

käyttämätön turbiinimylly 
1800-1 loppu ? 
2 
lohkokivi 
hirsi, pitkänurkka, ranko, peiterima 
harja 
betoni tiili 
punamulta, valkoinen 
2 kiviparia, kuorimakone, kauraryynik. 
hyvä, kohtalainen 
jatkettu rankorakenteisena 
matalia kerroksia, useita tasoeroja 

KUORIMAKONE 

.__ ___ j 0=:::±:::=::t1KI~IENNOST~O~L~A~I~T_E ______________ s_x_, 





LASSILANJOKI-SUSIJOKI-SAMPASJOKI 

22 6 0,c 
V POISTETTAVA 

\ 
\ 

\ 
\ 

14~0 
1 
t KARHIJÄRVI 
1 

V VOIMANSIIRTOK.· 
POISTETTU 

1 
1 
1 

15~0 

l6~ D 

75 

/ 
/ 

/ 

V MYLLYN KONEISTO 
POISTETTU 

/ 
/ 

/ 

2160 
TT KIVIPARIT 
V BETONIJALUSTALLA 

17 0 

18~0 

1960 

206 0 
\) KOKONAISUUS _ 
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14. SETÄLÄN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Setälän mylly sijaitsee aivan Lassilan keskustassa, Setälän talon pihassa. Rakennus on 
200 metrin päässä yleiseltä tieltä, piilossa varaston ja ulkorakennuksen takana. 

Lassilan kyläkunnalla on Myllykoskessa ollut ikimuistoisista ajoista lahkomylly. Lassi-
lan sähkö oy on rakentanut viimeisen myllyn ja sähkölaitoksen paikalle vuonna 1920. 
Putousta oli 150 metrin matkalla 3.38 metriä. Voimalaitos oli kaivetussa kanavassa, 
jonka pituus oli 140 metriä. Voima tuli kahdesta turbiinista. Mylly toimi viimeksi 
vuonna 1961. 

Myllyssä on kolme kiviparia. Myöhemmin laitettiin vasaramylly. Nykyisten varasto-
ja ulkorakennusten paikalla on ollut saha, jossa oli yksi raami vedellä toimivana. Myö-
hemmin lisätty raami toimi sähköllä. 

Rankorakenteinen mylly on vuorattu vaakaponttilaudoituksella. Rakennus on kohtalai-
sessa kunnossa. Voimansiirtolaitteisto on poistettu. Huopakatto vuotaa. Ikkunat ovat 
kuusiruutuisia, alimmat ruudut on vielä jaettu kahteen osaan. Lasit ovat hävinneet. Ra-
kennu~ rappeutuu hiljalleen. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Esa Setälä 

VARASTO /4 ,.J~,. ffi_ 
KIVE :_rr.Q&\~ 

V--

@ ®e st PÄÄUOMA 



Rak n:o 14 

käyttö 
mk.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

RANKORAKNNE 
1 
1 

VOIMANSIIRTO 
LAITTEET 
MYYTY POIS-

D 
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(mylly) varasto 
n. 1920 
2 
betoni 
rankorakenne, vaakapontti 
harja 
huopa, päre alla 
punamulta, keltamulta 
3 kiviparia, vasaramylly 
kohtalainen 
piilossa asutuskeskuksessa 

LATTIALAUDAT 

KIVIPARIT 

· ..... . 

KIVIPAREILLE PÄIN 
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15,16 MYÖNTÄJÄN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Myöntäjän mylly ja saha sijaitsevat Erik Joutsenlahden pihapiirissä. Hän myös omistaa 
laitokset. 

Mylläri Anton Lindgren anoi lupaa kotitarvesahaan vuonna 1906 Myöntäjänkoskelle. 
Tuolloin paikalla oli vuonna 1875 perustettu mylly. Laitoksen palaessa rakennettiin uusi 
kanavan alapäähän, nykyisen myllyn paikalle. Saha ja mylly rakennettiin kokonaan 
uudelleen jo 1950-luvulla osittain vanhoja perustuksia käyttäen. Nykyiset omistajat ovat 
tulleet paikalle vuonna 1960, jolloin he vielä asuivat myllärin vanhassa asunnossa. 
Asuinrakennus on yli sata vuotta vanha. Erik Joutsenlahti jauhoi ympäri vuoden 1970-
luvulle asti. Vesivoiman apuna oli sähkö. 

Myöntäjänkosken laitokset ovat 1950-luvun asussaan vaatimattomia. Molemmat osat 
ovat pulpettikattoisia. Rankorakenteiset massat on vuorattu harvalaudoituksella. Kattee-
na on aaltopelti. Mylly on perustettu luonnonkiville, saha betonille. Rakennuksissa on 
käytetty 12-ruutuisia ikkunoita ja kahta kuuden ruudun yhdistelmää. Myllystä on pois-
tettu laitteet. Sahan raami ja turbiini ovat paikoillaan. Myllärin asunto on siirretty pie-
nen matkan päähän. Myllyjuopa on kaivettu umpeen. Joenuoman uudelleen kaivu on 
suoritettu siten, ettei koskea ole olemassa. Uoman uudelleen järjestelyt tapahtuivat 
vuonna 1966. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri 
Suulliset lähteet: 

Erik Joutsenlahti 
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Rak n:o 15 16 myllärin as. 

käyttö mylly saha huvila 
rak.aika 1950-1 1950-1 1800-1 loppu? 
kerrosluku 2 1 1 
perusta nurkkaki vet betoni harkko(1988) 
runko, vuoraus ranka, harval. ranka, harval. hirsi, hakan. 
kattomuoto pulpetti pulpetti harja 
kate aaltopelti aaltopelti pelti 
ulkovärit vihreä luonnonpuu puu 
laitteet poistettu raami 
kunto 1988 hyvä hyvä hyvä 
erikoispiirteet ei laitteita turbiini on myllärin as. 

D 
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17. KAMPIN SAHAN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Kampin sahan alue sijaitsee 250 metrin päässä Lavia-Kankaanpää -tieltä, hiekkatien 
päässä. Myllyltä on näköyhteys Keskisessä koskessa sijaitsevaan Vainionmäen myllyyn. 

Susikoskeen Kampin sahan paikalle perustettiin mylly jo vuonna 1785. Paikalle perus-
tettiin saha vuonna 1845. Myllyssä jauhettiin vieraille palkkiota vastaan vuodesta 1862. 
Saha uusittiin 1880-luvulla alajuoksulle. Vuonna 1903 saatiin höyläkone. Voiman antoi 
aluksi vesiratas. Kampin perheen omistukseen laitokset joutuivat vuonna 1937. Sähkö-
muuntaja rakennettiin vuonna 1942, jolloin myllyn toiminta oli vilkkaimmillaan. Sahaus 
oli tuolloin vielä pientä. Vuonna 1946 valmistui erillinen höyläämö, ensimmäinen pel-
kästään sähköllä toiminut yksikkö. Vanha saha purettiin 1950-luvun alussa. Paikalle 
rakennettiin uusi sähköllä toimiva saha. Myllyn toiminta lopetettiin kannattamattomana. 
Näin vesivoiman käyttö loppui Susikosken alaosalla. Kampin saha on laajentunut höy-
läämöllä, katoksilla ja toimistorakennuksella 1970-luvun jälkeen. 

Myllyrakennus on säilynyt. Ulkokuoret ovat ennallaan sisäosiltaan rakennus on muutettu 
varastoksi ja autotalliksi. Laitteet on hävitetty. Rakennuksessa on käytetty yhdeksän ja 
kuusiruutuisia ikkunoita. Rankorakenteinen mylly on rakennettu osin luonnonkivi-, osin 
betoniperustukselle. Myllyn lähellä on vanha työnjohtajan asunto vuodelta 1833. Sen 
ulkoasu on muutettu. 

Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa, Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Kampin perhe 
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18. VAINIONMÄEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Vainionmäen mylly sijaitsee Keskisessä Susikoskessa, sata metriä Kampin sahan ylä-
puolella. Sen yläpuolella, näköetäisyydellä on Ylinen mylly ja saha. Vainionmäen mylly 
sijaitsee aivan Kampin sahalle vievän hiekkatien vieressä. Vastakkaisella rannalla on 
Vainionmäen asunto. 

Isonjaon täydennyksessä vuonna 1798 jaettiin Susikosken keskiselle osalle oma tontti. 
Aluksi paikalle tuli jalkamylly. Omistajana oli neljästätoista Riuttalan, Riihon ja Kir-
konkylän taloista muodostettu lahko. Isännät hoitivat itse mylläyksensä. Vuonna 1850 
otettiin mylläri, koska rakennus ja laitteet eivät pysyneet kunnossa. Voiman antoi ala-
vesiratas 1900-luvulle. Mylläri on vaihtunut tiheään kunnes nykyisen omistajan Tuomo 
Vainionmäen isä osti rakennuksen vuonna 1931. 

Mylly on tehty viimeksi vanhoille perustuksille vuonna 1949. Voimanlähteeksi tuli 
Onkilahden 68. hevosvoiman turbiini. Vesi johdettiin padalta 50-metrisellä puuputkel-
la, jonka halkaisija oli 1.1 metriä. Apuvoimana oli sähkö. Uusi vehnäkone laitettiin 
vuonna 1964 ja rakennusta korotettiin. Uudet laitteet ovat itsetehtyjä. Toiminnassa 
mylly on viimeksi ollut vuonna 1986. 

Myllyrakennus on peiterimalaudoituksella vuorattu rankorakenteinen massa. Vaaka-
suuntaiset ikkunat on jaettu neljään pystyruutuun. Laitteet ovat toimintakunnossa. 

Yhdessä ylisen Susikosken ja Kampin sahan rakennusten kanssa muodostuva koko-
naisuus on laajuudeltaan Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin suurimpia. Vastaavat ko-
konaisuudet on Merikarvialla ja Parkkuussa. Ne ovat vielä Susikosken kokonaisuutta 
vaikuttavampia. 

Suulliset tiedot: 
Tuomo Vainionmäki 

ALINEN MYLLY, KAMPIN SAHA VAINIONMÄEN MYLLY 
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19,20 YLINEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Ylinen mylly ja saha ovat näköyhteydessä Vainionmäen myllylle. 

Ylisessä Susikoskessa on ollut mylly vuodesta 1850 ja saha vuodesta 1920. Myllyn 
omisti lahko, joka muodostui 15-16 Kirkonkylän talosta. 

Mylly on läheisen autokorjaamon romuvarastona. Sisälle on mahdoton päästä. Raken-
nus näyttää huonokuntoiselta. Saha vaatisi pikaista kattamista ja tukemista. Ympäristö 
on sotkuinen, täynnä romua. Joen rannalle, vanhan kivisillan ja myllyn väliin rakennet-
tu betoninen taso, ilmeisesti auton korjauspaikka sopeutuu huonosti herkkään maise-
maan. 

Nykyisessä asussaan laitokset eivät ole edustavia. Siivottuna ja korjattuna ne täyden-
täisivät kauniisti Susikosken muita rakennuksia ja maisemaa. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

KIVISILTA YLINEN MYLLY · SIG 



Rak n:o 

käyttö 
mk.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

Rak n:o 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 

runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

17 

autotalli (mylly) 
1862? 
2 
nurkkakivet, betoni 
rankorakenne, vaakap. 
harja, pitkä lape 
tiili, pelti 
punamulta, valkoinen 

hyvä 
ulkokuoret, Kampin sahan 
alueella 

19 

(mylly) varasto 
1850 
2 
nurkkakivet, laajennus 
lohkokivimuuri 
hirsi, lyhytnurkka 
harja, frontoni 
tiili, aaltopelti 
puu 
on 
huono 
täynnä romua, laajennus-
osa 
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18 

(mylly) 
1949, kivijalka? 
2 
luonnonkivimuuri,betoni 
rankorakenne, peiter. 
harja 
pelti 
punamulta 
2 kiviparia, 2 kuorima konetta, 
vasaramylly, 2 valssituolia, 
2 taso sihtiä, rae-, harjakone 
kauraryynin litistäjä 
kohtalainen 
korotettu, osa vanhaa 
perustusta 

20 

(saha) varasto 
1920 
1 
betoni, lohkokivi-
nurkat, hirsi tuet 
rankorakenne, pystyp. 
harja 
aaltopelti 
puu 
raami 
huono 
sortumassa 
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21. RANTASEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

() 

Rantasen mylly sijaitsee 200 metrin päässä yleiseltä tieltä, kesämökin pihapiirin tuntu-
massa, sulautuen maisemaan. 

Rantasen myllyn hirsiin on kaiverrettu teksti: 'F.K. Stenholm on rakennuttanut tämän 
myllyn 1888.' Suurempia muutoksia myllyyn ei ole tuon jälkeen tehty. Myllytupa on 
erillisenä laatikkomaisena massana toisen kerroksen tilassa. Turbiinimonttu on myllyn 
kyljessä. Kaikki laitteet ovat paikoillaan. Sisällä on alkuperäinen Malmön Myllykone 
oy:n 1800-luvun lopulla rakentama jyvätuutti. 

Aiemmin Susikoskella ja Kankaanpäässä toiminut mylläri Rantanen osti myllyn vuonna 
1927. 1950-luvulla hänen poikansa Arvo lopetti myllärin työt. Siitä lähtien rakennus on 
ollut käyttämättömänä. Myllyn vieressä on ollut pärchöylä. 

Mylly on kohtalaisessa kunnossa. Pitkänurkkainen hirsikehä on perustettu lohkokivinur-
kille. Alin hirsi lepää kuitenkin maata vasten. Seinät ovat hieman pullistelleet. Tilannet-
ta on korjattu följareilla. Ikkunat ovat kokonaisuudessaan hävinneet kaikista aukoista. 
Harjakatto on katettu aaltopellillä, alle on jätetty päre. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

'} 
--= =;, PADON J RIPPEET . 

PÄR 
RIP : ® 
YL 

MÖKKI 1 

8 

e 
® 



Rak n:o 21 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

------~-
. TURBIIN .-0 - -

1 

HIRSIRUNKO 

KIVlPARlT -

85 

(mylly) käyttämätön 
1888 
2 
lohkokivinurkat 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
aaltopelti, alla päre 
puu 
2 kiviparia 
kohtalainen 
kiviparit betoniperustalla 

LATI'IALAUDAT 

o-- MYLLYTUPA 
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22. VILJASEN MYLLY 

Sijainti 

1988 

Viljasen myllyn rauniot ovat Rantasen myllyn lähellä, näkyvällä paikalla, yleisen tien 
tuntumassa. Rauniot ovat selvästi tietä alempana, pienessä notkelmassa. 

Mylly on ilmeisesti rakennettu 1900-luvun alussa. Rankorakenteiset ulkoseinät sojotta-
vat osittain pystyssä. Katto on sortunut betonijalustalla seisovien kiviparien päälle. 
Viljasen myllyn paikka olisi siivottava. Kiviparit on joko poistettava tai suojattava 
erillisellä katoksella. 

Rak n:o 22 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

rauniot (mylly) 
1900-luvun alku ? 
2 
betoni 
rankorakenne, harvalauta 
(harja) 
(päre) 
puu 
2 kiviparia 
huono 
poistettava 

KIVIPARIT , 
1 
1SORTUNUT 
1MYLLY 
1 , 
1 1 

TIE--

5K 
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23,24 PUTAJANKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

1988 

Lähteet: 

Putajankosken mylly ja sahan rauniot sijaitsevat kauniilla koskipaikalla asutuksen kes-
kellä. 

Putajankoskella on huonokuntoinen mylly, jossa on kaksi kiviparia ja voimansiirto-
koneisto. Laitteet ovat betonijalustalla. Rankorakenteinen mylly on vuorattu vaaka-
ponttilaudoituksella. Pärekatosta on vain rippeitä jäljellä. Lattiat ovat kärsineet pahoin 
vesivaurioista. Seinät ovat vielä ryhdissään. Ikkunat ovat hävinneet. Hiljalleen rakennus 
sortuu kokonaan. Kourusta ja puupadosta on rippeitä. 

Myllyn vieressä sojottaa puuraaminen kehä. Saharakennuksesta on jäljellä betoniperus-
tuksia. Betoninen varastorakennus sahan vieressä on kohtalaisessa kunnossa. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella kohtalaisen harvinainen puuraami olisi 
suojattava. Myllyn säilytysmahdollisuudet olisi tutkittava. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

J 
1 

, ..... 

J.J.(/4 

' ·~ 
i · Ii .l /1, l i ( irf 

' Ii I l ~/' 1 

S1<. 



Rak n:o 

käyttö 
mk.aika 
kerros luku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

UITTORUUHI 

MYLLYRUUHI 

23 

(mylly) rauniot 
1900-luvun alku ? 
2 
betoni, hirsipaalut 
rankorakenne, vaakapontti 
harja 
(päre) 
puu 
2 kiviparia 
huono 
korjattava heti 

PUUKEHÄINEN 

89 

24 

saha 
1900-luvun alku ? 

betonip. 

puuraami 

taivasalla 

KIVI SILLAT 
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25,26 YLISEN- ELI TAIPALEENKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Ylisen- eli Taipaleen koski sijaitsee Antti Lammin pihapiirissä. Hän myös omistaa 
kosken rakennukset. Vanha tie on kulkenut laitosten ja asuinrakennuksen välistä. Tie ei 
ole käytössä. 

Taipaleenkoskessa on ollut myllyjä ikimuistoisista ajoista. Aluksi paikalla oli jalkamyl-
ly, 1840-luvulta ratasmylly ja 15. hevosvoimainen turbiini vuodesta 1913. Toinen tur-
biini, 45 hevosvoimainen, laitettiin vuonna 1926. Vesi johdettiin ruuhta pitkin laitok-
seen. 

Hirsinen myllyosa on Antti Lammin mukaan rakennettu vuosisadan vaihteessa. Kuori-
makone on myyty pois. Kaksi kiviparia on paikoillaan. Rankorakenteinen sahan puoli 
on tehty vuonna 1926. Laitteina on rautaraaminen saha, sirkkeli ja saumauskone. Sahaa 
on käytetty viimeksi muutama vuosi sitten traktorin pyörittämänä. Korkeammalla töy-
räällä oleva myllärin asunto on asuinkäytössä. Se on saanut lisäsiiven 1970-luvulla. 

Pitkänurkkainen hirsirakcnnus näyttää ulospäin olevan kohtalaisessa kunnossa. Myllyn 
katto vuotaa ja on notkahtanut kosken alapuoliselta räystäältä. Lattiat aaltoilevat. Ran-
korakenteinen myllytupa on rakennettu myöhemmin sahan kylkeen. Rankorakenteinen 
saha on kohtalaisessa kunnossa. Ikkunat ovat kahdeksanruuruisia tai kaksi neliruutuista 
ikkunaa on pareittain. Rakennus on hyvässä kunnossa. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, Tamp.ereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Antti Lammi 



Rak n:o 

käyttö 
rak.aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 
erikoispiirteet 

MYLLY 
HIRSIRAKENNE , 

1 
1 

KIVIPARIT .. - --

1 

25 

(mylly) 
n. 1900 
2 
lohkokivinurkka, muuri 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
pelti, alla päre 
puu 
2 kiviparia 

huono 
rappeutuu nopeasti 

SAHA MYLLYTUPA 
RANKOR. 1 , 

1 
1 
1 
1 

.. L 
SARMAYSKONE 

91 

26 

(saha) 
1926 
2 
nurkkakivet, muuri 
ranko, pystypontti 
harja, frontoni 
aaltopelti 
puu 
rautaraami, sirkkeli 
saumauskone 
kohtalainen 
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27,28 PUNKALAITUMEN PUUNJALOSTEEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Punkalaitumen puunjaloste oy:n omistama mylly- ja saharakennus sijaitsee noin seitse-
män kilometriä Punkalaitumelta Huittisiin päin, lyhyen päätiestä erkanevan lenkin 
varrella. 

Punkalaitumenjoen useista vesivoimaa käyttävistä laitoksista on säilynyt vain nykyinen 
Punkalaitumen puunjalosteen mylly ja saha. Korkealle lohkokivimuurille rakennettu 
mylly on omistajan mukaan 1820-luvulta. Sisällä on kolme kiviparia. Rakennusko-
konaisuutta hallitseva saha on rakennettu myllyn kylkeen 1920 luvulla. Sahassa on 
rautaraami. 

Sahaa käytetään sähköllä. Myllyosa toimii sahan varastona. Myllyn alin kerros on loh-
kokivcstä, toinen kerros hirrcstä, tasakcrrasta lähtien on käytetty rankorakennetta vuo-
rattuna peiterimalaudoituksella. Tiilikattccn alle on jätetty vanha päre. Myllyssä on 
erilaisia yhdeksänruutuisia ikkunoita yksin tai pareittain sekä neliruutuinen ikkuna. Saha 
on rankorakenteinen, nurkkakivillc ja betonille perustettu. Peiterimalaudoituksella vuo-
ratussa massassa on käytetty kuusiruutuisia ikkunoita ja osaksi aumatussa päädyssä on 
30-ruutuista ikkunaa, joka muodostuu kahdesta samanlaisesta osasta. Ilmeisesti myö-
hemmin tehdyssä sahan laajennusosassa on käytetty neliruutuisia ikkunoita. Huopakaton 
alle on jätetty vanha pärekatto. 

Punkalaitumen historia 
Suulliset tiedot: 

Eero Rantanen 

< 
'I SAHA 
1 
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O 1 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
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runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 

ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

27 

(mylly) varasto 
1820-1? 
2 
lohkokivimuuri 
hirsi, lyhytnurkka 
harja 
tiili, alla päre 

punamulta, valkoinen 
3 kiviparia 
hyvä 
sahan alistama 

SAHA 

93 

28 

saha 
1920-1 
2 
nurkkaki vet, betoni 
ranko, peiterima 
harja, pieni auma 
huopa, kolmiorima 
alla päre 
punamulta, valk. 
raami, särmäyskone 
kohtalainen 
käytössä 

MYLLY 
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29. LINDGRENIN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lindgrenin mylly sijaitsee Rekikoskessa Rekikoskelta Kämmäkkään kulkevan tien var-
rella, kauniissa maalaismaisemassa. Lindgrenin talolta on näköyhteys myllylle. Raken-
nus näkyy yleiselle tielle. 

Rekikoskessa on ollut 1800-luvun lopulla ratasmylly, jonka paikalle rakennettiin 1950-
luvulla suurempi myllyrakennus. Voimanlähteeksi otettiin 45. hevosvoiman turbiini. 
Myllyyn tuli kaksi kiviparia. Ulkona käytettiin sirkkeliä. Paikalla on jauhettu viimeksi 
vuonna 1967. 

Hirsirunkoinen rakennus on tehty aikana, jolloin yleisemmin käytettiin rankorakennetta. 
Myös laitteina käytettiin perinteisiä kivipareja. Kohde on oivallinen esimerkki siitä, 
miten myllynrakennuksessa on pidetty vanhoja arvoja kunniassa. Uudistukset ovat le-
vinneet hitaasti. 

Betoniperustalle rakennetussa myllyssä on käytetty neljä- ja kuusiruutuisia ikkunoita 
yhdistämällä kaksiruutuisia, pystysuuntaisia puitteita. Tiilikatteen alle on jätetty vanha 
pärekatto. 

Suulliset tiedot: 
Rouva Lindgren 



Rak n:o 29 
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rak. aika 
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runko, vuoraus 
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(mylly) 
1950-1 
2 
betoni 
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hirsi, lyhytnurkka 
harja 
tiili, alla päre 
puu 
2 kiviparia 
hyvä 
rakennettu perinteen mukaan 

MYLL'/TVPA 
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30. JOKELAN ELI REINILÄN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Jokelan omistama mylly sijaitsee näkyvällä paikalla, yleisen tien varrella, kahden kilo-
metrin päässä Illasta, näköetäisyydellä Jokelan talosta. 

Jokelan mylly on vanhalla myllypaikalla. Luvan sille haki Matti Matinpoika Reinilä 
vuonna 1871. Rakennus tehtiin vanhoista hirsistä tullijauhomyllyksi. Yksi kivipari oli 
jauhamista varten, toinen ryyninvalmistusta varten. Myllyä on korjattu useampaan ot-
teeseen. Tasakerran yläpuolelle on korotettu ullakkokerros, joka on rankorakenteinen ja 
harvalaudoitettu. Voimaa käytettiin 1930-luvulla myös puintikoneeseen (puintisuuli), 
pärehöylään ja sirkkeliin. Ne hävisivät 1940-50 luvun vaihteessa. Rankorakenteinen, 
harjakattoinen lisäosa rakennettiin 1940-luvulla. Mylly on käynyt aluksi vesirattaan 
voimalla. Ratas oli kuusi kyynärää korkea ja kaksi leveä. Vesiratas vaihdettiin turbiiniin 
1900 luvun alussa. Viimeksi noin kymmenen vuotta sitten laitteita käytettiin sähköllä. 

Alimmat hirret ovat lahonneet. Perustukset hävisivät osaksi vuoden 1966 tulvan vietyä 
myllyn mennessään. Rakennus on vanhalla paikallaan paikoin hirsitolppicn varaan 
tucttuna. Lis~irakennukscn puoleinen nurkka on vajonnut. 

Pitkänurkkaisessa hirsirungossa on käytetty yhclcksänruutuista ikkunaparia, rankoraken-
teisella ullakolla on säilynyt yksi 36-ruutuinen ikkuna. Huopakate, jonka alle on jätetty 
vanhat päreet on kohtalaisessa kunnossa. 

Jokelan hallussa olevat paperit 
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 

Suulliset tiedot: 
Juhani Jokela 



Rak n:o 30 
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(mylly) 
1871 
2 
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lohkokivimuuri, hirsitolpat 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
huopa, alla päre 
punamulta, puu 
2 kiviparia Gauho-, ryynipari) 
kohtalainen 
korotettu, laajennusosa 
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31. KAUNISTONKOSKEN SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Erkki Kauniston omistama saha sijaitsee Sammaljoelta Illoon kulkevan tien varrella 
Kauniston talon lähellä. 

Laamanni Falckin ostaessa Houhulan myllyn osuudet kyläläisiltä ylempää Illonjoesta 
purki hän tuon jalkamyllyn ja rakensi uuden vuonna 1840 Kauniston maalle Kauniston-
koskeen. Jalkamyllyn osakkaista jokainen sai kuuden päivän myllytysoikeuden vuodes-
sa. Laitteiksi tuli kaksi jauhokiviparia ja yksi ryynikivipari. Fabian Wähä-Komero anoi 
vastarannalle lupaa myllyn, sahan ja meijerin perustamiseen vuonna 1890. Tuolloin 
Kauniston puolella oli myös meijeri. Kaunista osti muutamaa vuotta myöhemmin vasta-
rannan maat. Tilan nimeksi tuli Wähä-Komero. Kyläläiset menettivät jauhatusoikeuten-
sa. 

Nykyinen Wähä-Komeron puolella oleva saha on rakennettu Erkki Kauniston mukaan 
1930-luvun alussa. Aluksi se sai voimansa turbiinista, apunaan imukaasumoottori. 
Myöhemmin voimanlähteenä oli höyrykone. Sahaus aloitettiin suuremmassa mittakaa-
vassa 1930-luvulla. Toiminnassa se on ollut viimeksi vuonna 1973. 

Kauniston mylly paloi vuonna 1942. Jäljelle jäi korkea lohkokiviperusta. Saha näyttää 
hyväkuntoiselta. Erkki Kaunista ei antanut lupaa laitoksen dokumentointiin. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Erkki Kaunista 

AMMALJOELL 
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32,33 PESURINKOSKEN MYLLY JA MYLLYN RAUNIOT 

Sijainti 

Historia 

1988 

Pesurinkoski sijaitsee Kiikasta Roismalaan kulkevan tien tuntumassa. Koskelta ei ole 
aivan suoraa näköyhteyttä tielle. 

Pesurinkoskessa on ollut neljä lahkomyllyä. Roismalan mylly on näistä ainoa kunnossa 
oleva. Lahkokunta omistaa myllyn, Timo Topo maan. Tyrvään lahkon myllystä on 
jäljellä lohkokivimuuri. 

Roismalan mylly on rakennettu vuonna 1899. Sen yläpuolella oli pärehöylä, joka puret-
tiin kun myllylle otettiin lisää putouskorkeutta. Sisällä on vesiratas ja kaikki laitteet. 
Uudelle voimanlähteelle: diesel moottorille rakennettiin lisäsiipi 1960-70-luvulla. Ai-
emman kahden kiviparin, kräärikiven ja kuorimakoneen sijalle tuli yksi kivipari käyt-
töön. Mylly on kunnostettu vuonna 1949, jolloin asennettiin uudet laitteet. Osa van-
hoista laitteista säilyi korjauksessa. Tyrvään lahkon mylly on rappeutunut sotien jälkeen. 
Sitä käytettiin tämän vuosisadan alkupuolella. Aluksi se toimi vesirattaalla. Myöhem-
min sinne tuotiin turbiini. Laitteina oli kolme kiviparia. Myllyn sivussa oli raamisaha. 
Alimpana oli Karkun paavin mylly, josta ei ole muistitietoja. Myllypirtti oli ylhäällä 
mäen päällä. Sen omistivat lahkolaiset. Pirtti purettiin sotien jälkeen. Alin, Munkinkos-
kessa ollut saha ja mylly on palanut. 

Mylly on rakennettu korkealle lohkokivimuurille hirsirunkoisena, lohenpyrstönurkin. 
Tasakerrasta rankorakenteisena rakennettu osa on laudoitettu pystyponttivuorauksella. 
Kylätoimikunnassa on ollut aikeita myllyn kunnostamiseksi. Rakennus on hyvin vaati-
maton kooltaan. Laudat ikkunoissa saavat sen näyttämään vielä vaatimattomammalta. 
Joen alajuoksun puolella on säilynyt 16 ruutuisia ikkunoita. Ylimmät ruudut ovat vino-
ruutuja. Vesiratasmyllyjä, joissa on ratas vielä paikoillaan on Tampereen vesi- ja ym-
päristöpiirin alueella vain neljä, lisäksi on yhdeksän rattaatonta myllyä. 

Suulliset tiedot: 
Museonhoitaja Esko Pietilä 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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ULKO-
RAKENN 

32 

(mylly) 
1899 
2 
korkea lohkokivimuuri 
hirsi, lyhytn. pystyp. 
harja 
huopa 
punamulta, valkoinen 
3 kiviparia, kuorimakone 
kohtalainen 
vesiratas 
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33 

myllyn rauniot 
1800-1 loppu? 

korkea lohkokivim. 
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34. ROSILAN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Tyrvään seuden museon omistama Rosilan mylly sijaitsee Kaltsilan kylän tuntumassa 
metsäisellä rinteellä. Yleinen tie kulkee aivan rakennuksen vierestä. 

Rosilan vanha jalkamylly on sijainnut Kotavuoren eli Rosilan koskessa. Luultavasti se 
rakennettiin jo 1600-luvulla. Se purettiin ja rakennettiin useaan otteeseen paikalle, 
kunnes Juha Rosila avasi uuden uoman Myllylahteen. Sinne rakennettiin aluksi jalka-
mylly ja vuonna 1820 paikalle tuli ratasmylly, joka on uusittu vuosina 1895 ja 1930. 
Aluksi laitettiin kaksi kiviparia. Viimeisessä korjauksessa uusittiin alakerran voiman-
siirtokoneisto ja lisättiin kolmas kivipari. Myllyä on käytetty viimeksi vuonna 1960. 
Juha Rosila rakensi 1700-luvulla raamisahan Koirakoskeen Rosilan tilan rajalle. Se oli 
Suomen toinen saha. Terän oli takonut kylän seppä. Voiman toi alavesiratas. Vesirat-
taan toisessa päässä oli kampiakscli, josta kiertokampi johti voiman terään. Saha hävi-
tettiin, kun se olisi joutunut verolle. 

Myllyssä on lohkokiviperustalle rakennettu pitkänurkkainen hirsirunko. Tasakerrasta 
lähtien rankorakenteisena tehty osa on vuorattu peiterimalaudoituksella. Hyväkuntoinen 
rakennus on katettu aaltopahvilla. Vesi ei kulje myllyn läpi, vaan se johdetaan puuput-
kea pitkin alempaan pieneen sähkölaitoskoppiin. Vanha myllyruuhi on huonossa kun-
nossa. Tie kulkee liian lähellä myllyä aiheuttaen lahovaurioita seinälle. 

Suulliset tiedot: 
Musoenhoitaja Esko Pietilä 
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museo (mylly) 
1820-1 . 

'J kokivimuun ~ rkkakivet, lo~ . a tasakerrasta nu . k.. peitenm hirsi, pit an. 
harja . 
aaltopahvi valkoinen 
punamult~, 
3 kivipana 

hyvä ttaa seinää tie rappeu 
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35,36 TARKAN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

Tauno Tarkan omistama mylly sijaitsee puolen kilometrin päässä Tampere-Turku tieltä 
peltonotkelmassa, näköetäisyydellä Tarkan talolta. Toiminnassa oleva rakennuskokonai-
suus on helposti saavutettavissa. 

Vainionkoskessa, on aiemmin sijainnut Sarkolan kylän lahkomylly. Se toimi jalkamyl-
lynä vuoteen 1905, jolloin se muutettiin vesiturbiinilla käyväksi. Myllyä vuokrattiin 
mylläreille. Lahkon hajottua vuonna 1912 ovat yksityiset olleet omistajina. 

Mylly on täysin uusittu vuonna 1926. Uusia kivipareja laitettiin kolme. Lisäksi tulivat 
kuorimakone ja ryynimankeli. Uudistukset tekivät myllystä Sarkolan uudenaikaisimman. 
Tämän jälkeen on lisätty toinen kuorimakone, jauhon jäähdytin jokaiselle kiviparille, 
paineilmasuodattimet kuorimakoneisiin ja vasaramylly rehun suodatusta varten. Näin 
1960-lukuun mennessä tekniikkaa oli lisätty huomattavasti. Kilpailukyvyn ylläpitämi-
seksi rakennettiin vuonna 1953 vanhan myllyn viereen uudenaikainen vehnämylly. Sin-
ne tuli valssit rouhetta ja vehnää varten. Vanhalle puolelle jäi rehun teko, ohra, kaura 
ja ruis ja se jäi käymään turbiinin antamalla voimalla. 

Uudisrakentamisen yhteydessä korotettiin pihaa ja vanhan puolen alimman kerroksen 
seinä tehtiin kokonaan betonista. Hirsirunko jäi osaksi kokonaisuutta. Jopa ikkuna van-
han ja uuden välillä säilytettiin. Uusi puoli on rankorakenteinen, viisikerroksinen massa. 
Rakennuksessa on käytetty pystysuunnassa kahteen osaan jaettuja ikkunoita myös van-
hassa osassa. 

Toisella puolen koskea on ollut vuosisadan vaihteessa saha, joka on purettu pois. Ala-
puolella on ollut Nikkilän ratasmylly. Yläpuolella on ollut Odottavan mylly ja Mylly-
koskessa viisi myllylaitosta. Kaikki nämä sijaitsivat kolmem kilometrin matkalla. 

Tarkan myllyssä näkyy vuosisadan vaiteessa alkanyt kiivas myllylaitoksen kehitys, joka 
koitui pienten myllyjen tuhoksi. 

KIVIPARI- VEHNÄPUOLI 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

35 

turbiinimylly 
1905? 
2 
betoni 
hirsi, lyhytn. peiterima 
harja 
aaltopelti 
keltainen, ruskea 

107 

3 kiviparia, 2 kuorimak. 
2-kammiomylly, ryynikone 
hyvä 
toiminnassa, 
uusittu useasti 

Lähteet: Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Tyrvään sanomien artikkeli, J. Alanen 

Suulliset tiedot: Tauno Tarkka 
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sähkömylly 
1953 
5 
betoni 
ranka, peiterima 
harja 
aaltopelti 
keltainen, ruskea 
rouhe-, vehnä valssi, 
kuorimakone 
hyvä 

toiminnassa 

3. KRS 
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37,38 JOKISEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

Hannu Jokisen sahan rakennukset näkyvät Turku-Tampere -tielle. Ne sijaitsevat laajalla 
peltoaukeamalla aivan Jokisen asuintalon tuntumassa. 

Myllykoskessa on ollut neljä veroa maksavaa myllyä vuonna 1855. Muistitietojen mu-
kaan ne olivat sijainneet paikoillaan parisataa vuotta, kenties kauemminkin. 
Alimpana niistä sijaitsi Tömyn mylly, joka oli Sarkolan kylän toinen lahkomylly. Se oli 
luultavasti rakennettu 1800-luvun alussa. Se oli jalkamyllynä, kunnes se muutetiin 
kolmen kiviparin ratasmyllyksi. J. Jokinen osti sen lahkolta vuonna 1888. Mylly puret-
tiin vuonna 1924. Samana vuonna purettiin myllyn alapuolelta alueen ensimmäinen 
saha. 

Tömyn myllyn yläpuolella sijaitsi Tyrisevän kylän lahkomylly. Se rakennettiin 1800-
luvun lopulla. Ratasmyllyksi se muutettiin vuonna 1894. Loppuaikoina lahko vuokrasi 
myllyä, kunnes lahkon hajottua vuonna 1936 rakennus purettiin. 

Vahalahden kylän lahkomylly rakennettiin 1800-luvun loppupuolella. Jalkamyllynä se 
oli vuoteen 1891, jolloin se muutettiin ratasmyllyksi. Myllyyn laitettiin kolme kivipa-
ria. Mylly purettiin vuonna 1931. Viereen rakennettiin uusi, turbiinilla käyvä mylly, 
joka on vielä paikoillaan. Sisälle tuli kolme kiviparia, ohrakone, litistyskone ja vasara-
mylly. Toiminnassa se oli vuoteen 1984 asti. Hirsirunkonen, lyhytnurkkainen, be-
tonimuurille perustettu rakennus on varastona. Tasakerrasta rankorakenteisena tehty osa 
on vuorattu peiterimalaudoituksella. Katemateriaalina on käytetty tiiltä. Ikkunat on 
jaettu kuuteen osaan siten että vaakasuunnassa on kolme ruutua. 

Ylimpänä oli 1800-luvun loppuolella rakennettu Kutalan kylän lahkomylly. Jalkamyl-
lystä se muutettiin ratasmyllyksi vuonna 1896. Sisällä oli kolme kiviparia. K. Kouvo 
osti myllyn vuonna 1924 muuttaen sen turbiinilla käyväksi. Laitteiksi tulivat tuolloin 
kaksi kiviparia, ryynimankeli, vehnäsihti ja ohrakone. Kouvo käytti myllyä hyvin lyhyen 
aikaa. Rakennus purettiin vuonna 1936 K. Jokisen toimesta. 

Nykyinen saha on rakennettu vuonna 1949 entisen Tömyn myllyn yläpuolelle. Se on 
rankoraknteinen betonipilareille perustettu massa. Vuoraukseen on käytetty peiterima-
laudoitusta. Sahassa on käytetty suuria ruutuja nauhaikkunana ja muutamaa pienempiin 
osiin jaettua, ilmeisesti vanhempaa ikkunaa. Katteena on pelti. Saha toimii osittain 

I SAHA -19 
TÖMYN MYL 
-1924 /\ 

•SAHA 
: ; 1950-~ 

•UITIOR. 
TYRISE .. ' ' 1960-L 
MYLLY,:-

SAHA MYLLY SJ(; 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

37 

(mylly) varasto 
1936 
2 
betoni 
hirsi, lyhytnurkka 
harja 
tiili 
punamulta, valkoinen 
3 kiviparia 
hyvä 
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38 

saha 
1949 
2 
betoni pilarit 
rankorakenne,peiter. 
harja 
pelti 
keltamulta, valk. 
uusi saha 
hyvä 
toiminnassa 

vesivoimalla. Vesi johdetaan betonipadosta paineputkea pitkin turbiiniin. Pato on uu-
sittu vuonna 1951. 

Lähteet: 
Tyrvään sanomien artikkeli Sarkolan myllyt, J. Alanen, 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

Suulliset tiedot: Hannu Jokinen 

SAHA 

SAHA 

DDD 

SAHAN LEIKKAUS 
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39. HUMMER- ELI SIUKOLANKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Hummer- eli Siukolankoski sijaitsee miltei kaksi kilometriä Jokisen sahan yläpuolella. 
Rakennus on yleisen tien vieressä näkyvällä paikalla ja yksityisen omistuksessa. 

Hummerkoskella on ollut sekä saha että mylly. Mylly on rakennettu 1800-luvun lopul-
la. Rakennus on muutettu kesäasunnoksi. 

Hirsirunkoinen vaakoponttilaudoituksella vuorattu rakennus on perustettu betonimuuril-
le. Katemateriaalina on käytetty betonikattotiiltä. Ikkunat on jaettu pystysuunnassa 
kahteen osaan. 

Rak n:o 39 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 
erikoispiirteet 

kesäasunto (mylly) 
1800-1 loppu 
1 
luonnonkivi, betoni 
hirsi, vaakapontti 
harja 
betoni tiili 
punainen öljy, valkoinen 

hyvä 
tien vieressä 

' t YLEINDi 
TIE 



112 

40,41 POURUN SAHA JA MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Tauno Pourun omistama mylly ja saha miltei kaksi kilometriä Hummerkosken yläpuo-
lella pienen hiekkatien varrella kauniissa maalaismaisemassa. 

Vuoden 1585-86 myllyveroluettelossa Laukolla on neljä ympäri vuoden käyvää myllyä. 
Lanankoski on näistä ainoa samassa käytössä säilynyt koski. Laukan kartanolle se 
kuului vuoteen 1924, jolloin Frans Nieminen osti Lanan myllyn. Mylly oli rakennettu 
vuonna 1871 vanhan rakennuksen paikalle. Myllyssä oli kaksi kiviparia ja ryynikone. 
Voiman se sai ylävesirattaasta. 

Mylly uusittiin kokonaan vuonna 1953 vuonna 1925 rakennuksen ostaneen Esaias Puo-
run toimesta. Rakennusmateriaalina käytettiin tiiltä. Välipohjan tukirakenteissa ja kat-
totuoleissa sekä päätykolmiossa käytettiin vanhan myllyn puuosia. Vuotta aiemmin oli 
rakennettu saha vastakkaiselle rannalle. Mylly sai voimansa sahan vesiturbiinista val-
ta-akselilla kosken yli. Koneisto uusittiin Viialan myllyn laitteilla. Mylly on toiminut 
viimeksi vuonna 1976. 

Tauno Pourun mukaan paikalle on perustettu saha 1640 luvulla. Välillä se on kokonaan 
hävitetty ja taas rakennettu uudelleen. Nykyinen saha on rakennettu vuonna 1924. 
Voiman antoi 36 hevosvoiman turbiini. Patoamiskorkeutta on nostettu kahdeksaan met-
riin vuonna 1943 ja saatu voima kaksinkertaistui. Saha on vielä toiminnassa. Varavoi-
mana on sähkö. 

Tiilirunkoinen mylly on perustettu betonimuurille ja katettu peltikatolla, jonka alle on 
jätetty vanha pärekate. Sekä sahassa että myllyssä on käytetty pystysuunnassa kahteen 
tai kolmeen ruutuun jaettuja ikkunoita. Myllyssä on kolme kiviparia, puhdistuskivi eli 
kräärikivi, kuorimakone, yksikammiomylly ja ryyninlitistin. Myllytupa on erotettu tilasta 
rankorakenteisella seinällä. Sisällä on takka, jonka piippu on poistettu. Myllytuvan ala-
puolella on sekä myllyn että sahan varavoimanlähteenä toiminut puukaasulaite. Koneisto 
on ainoa Tampereen vesipiirin alueen laitoksissa thydcllisenä säilynyt laite. 

Saha on rankorakenteincn peiterimaludoitukella vuorattu pitkä massa. Rakennus on 
perustettu betonimuurille ja pilareille. Katteena on käytetty aaltopeltiä, alle on jätetty 
vanha pärekatto. Rakennus on kohtalaisessa, osin huonossa kunnossa. 

SAHA" 
\ 

VARAS_\ 

ill 

0 0 

XYL 

b~uu 
N~Y 

.KI 

PÅT 
'LJ.~: 

·-.J 

MYLLY SAHA 
St 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

Lähteet: 

40 

(mylly) 
1953 
2 
betoni 
kaksinkertainen tiilim. 
harja 
pelti, alla päre 
punatiili, valkoinen 
4 kiviparia, kuorimakone, 
yksikammiom., ryyninl. 
hyvä 
puukaasumoottori 
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41 

saha 
1924 
2 
betoni 
rankorakenne, peiter. 
harja 
aaltopelti, alla päre 
puu 
rautaraami, saumaus 
laite 
kohtalainen 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Tauno Pouru 

VESITURBIINI 
0...' 

PUUXAASUMOO'ITORI 
MYLLYTUPA' KIVIPARIT 

\ 1 
\ h-4 

·SILTA 
--~"'""' - - - ·TIILI 

1 \ 
1 \ 

: KRÄÄRIKIVET 
KUORIMAKONE 

--RAUTARAAMI 

... "RANKORAKENNE 

ITh 
1 : 

SAHA 

[I] 

MYLLY 
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42,43 SAIKONKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Tuula Mäkisen omistama mylly ja saha sijaitsee Vammalasta Hämeenkyröön kulkevan 
tien varrella reilun kilometrin päässä Tampere-Turku -tieltä. Laitoksille kulkee Mäki-
sen talon ohi 200 metrin mittainen yksityinen tie. 

Saikonkoskessa on sijainnut lahkomylly ikimuistoisten nautinto-oikeuksien perusteella. 
Myllyä oli siirretty kolmeen kertaan vuoteen 1911 mennessä. Tuolloin viisitoista osa-
kasta haki lupaa myllylleen etelärannalle. Pohjoisrannalla oli tuolloin huonokuntoinen 
neljän kylän ja pappilan mylly. Samana vuonna rakennettiin etelärannan myllyn yh-
teyteen saha. Mylly jäi sahan sisään ja ilmeisesti rakennettiin uudelleen. Sahasta tuli 
osittain kolmekerroksinen. Voimanlähteenä oli ensin jalka-, vesiratas, turbiini, nykyis-
ten laitosten aikana. Turbiini vaihdettiin ensin höyrykoneeseen, joka räjähti vuonna 
1944. Vuodeksi palattiin vesivoimaan. Laitteet muutettiin sähköllä toimiviksi. Sahausta 
jatkettiin 1970-luvulle. Mylly lopetti toimintansa kymmenen vuotta aiemmin. 

Rakennukset ovat kohtalaisessa kunnossa. Rankorakenteinen massa on vuorattu vaaka-
ponttilaudoituksella, ulkoneva höyrykonehuone on laudoitettu viistoon. Vuoraus tarvit-
see paikkausta. Rakennus on perustettu kivistä ladotuille pilareille. Höyrykonehuone 
roikkuu. Sitä kannattavat puupilarit ovat siirtyneet. Massa on katettu aaltopellillä alla on 
huopa. Koko rakennuksessa on käytetty yhdeksänruutuisia ikkunoita. Ylin kerros on 
sisätilana vaikuttava kattotuoleineen. Kivisen vesiruuhen paikka löytyy vielä maastosta. 
Saharakennuksen vieressä on vanhojen rakennelmien lohkokiviperustuksia. Pato hävisi 
jo vuoden 1958 kaivauksissa. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Tuula Mäkinen 

VANHOJA ' ,J··. ' "· J~ 

PERUSTUKSIA"'-'~' - ,- ...... 

. , , 
500 

400 

' . 
' ' 

t • ,. " 

1 • • 1.. ... SAIIA 
.._ MYLLY 
.. HÖ}l.L 
· ·· t::3- •LATO 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 

kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

-
1 

43 

(saha) 
1911 
3 
ladatut kivipilarit 
ranko, vaakapontti 
höyryk. vino laudoitus 
harja 
aaltopelti, alla huopa 
puu 
puuraami, kanttaus-
kone, höyläkone 
kohtalainen 
vaikuttava 

1 
- -. PUURAAMI 

- .. ALAPUOLELLA 
MYLLY 

----..,--

-•RANKORAKENNE 

/// 1 
// 1 1 

I ) \ 
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42 

(mylly) 
1800-1 loppu? 1911? 
2 
ladatut kivipilarit 
ranko, vaakap. 
sisältä vaakap. 

puu 
2 kiviparia, ohra 
ryynikone 
hyvä 
sahan sisässä 
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44,45 JYRÄNKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Salon omistama Jyränkosken mylly ja saha sijaitsevat 600 metriä Mouhijärvi-Suoden-
niemi -tieltä hiekkatien varrella. Yläjuoksulle 300 metriä kuljettaessa tulee vastaan 
Kukkarokosken mylly. 

Vuonna 1914 mylläri ja talollinen Viktor Virta anoi lupaa olemassa olevaan myllyyn ja 
sahaan. Rankorakenteiset laitokset oli ilmeisesti rakennettu muutamaa vuotta aiemmin. 
Tuolloin oli kosken vastakkaisella rannalla huonokuntoinen mylly. Mylly oli lahkon 
käytössä ja toimi 1950-luvulle. 

Rakennelmat ovat päässeet sortumaan. Myllyssä sojottaa kaksi kiviparia raunioiden 
joukosta tukevilla betoniperustuksilla. Voimansiirtokoneisto on paikoillaan. Myös kuo-
rimakone on raunioiden joukossa. Sahassa korkeat betonijalustat kannattelevat vielä 
osaksi puutavaraa. Rautaraami nousee kaiken ylitse. Sekä myllyn että sahan puuosat 
olisi poistettava. Laitteiden uusi suojaus ja perustusten mahdollinen käyttö olisi tutkitta-
va. 

Betonisen padon päälle on tehty silta 1960-luvun lopulla, jolloin myös patoa on uusittu. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

viimeisen myllärin tytär rouva Mäkinen 75v. 
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Rak n:o 44 45 

käyttö (mylly) (saha) 
rak. aika 1900-1 alku 1900-1 alku 
kerros luku 2 2 
perusta luonnon-, lohkokivi betoni- kivipilarit 
runko, vuoraus ranka, peiterima ranka, peiterima 
kattomuoto harja pulpetti 
kate (päre) (päre) 
ulkovärit punamulta, valkoinen puu 
laitteet 2 kiviparia, kuorimakone rautaraami 
kunto huono huono 
erikoispiirteet raunio raunio 
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46. KUKKAROKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Tauno ja Maria Kankaansivun omistama mylly sijaitsee Kukkarokoskessa noin puolen 
kilometrin päässä Mouhijärvi-Suodenniemi tieltä, kesämökkinä toimivan entisen 
asuinrakennuksen pihassa. Pienen matkan päässä, alajuoksulla, on Jyränkosken myllyn 
ja sahan rauniot. Yläjuoksulla Heinäkoskessa on mylly ja saha. 

Turun maakunta-arkiston papereista käy selville Kukkarokoskessa olleen myllyn vuon-
na 1787. Omistajat sanovat rakennuksen säilyneen tuolta ajalta. Mylly oli veroton. 
Rakennuksessa oli kiviparin lisäksi vanutuslaitos ja ryynikone. Toijanen anoi jalkamyl-
lyn muuttamista tullimyllyksi vuonna 1868. Todennäköistä on, että mylly rakennettiin 
tuolloin uudelleen. Voimanlähteeksi tuli vesiratas. Sisällä oli kaksi kiviparia ja ryyni-
kone. Ilmeisesti myllyä ei ole tämän jälkeen uudelleen rakennettu. Voimanlähteeksi 
asennettiin kaksi turbiinia 1900-luvun puolella. Viimeksi laitteet ovat toimineet säh-
köllä 1960-luvulla. 

Lyhytnurkkaisen hirsirakenteisen myllyn alimmat hirret ovat hävinneet. Kivijalkana 
toiminut lohkokivimuuri on romahtanut koskeen. Museovirastolta saadun avustuksen 
turvin on valettu betonipilareita tukemaan runkoa. Katto vuotaa räystäältä. Ikkunat ovat 
saattaneet olla yhdeksänruutuisia. Kaikissa hirsiosassa olleissa ikkunoissa on ollut kal-
terit. Tuulilaudat ovat poikkeuksellisen koristellut Mylläyskerrokseen johtava parioven 
toinen puoli on kaksiosainen. Ovessa on puukoppalukko. Myllytyvassa on tulisija. 

Turun maakunta-arkisto 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

Suulliset tiedot: 
Tauno Kankaansivu 

MYLLYN RUUHI 
r UITTO-
: ( iKOURU 
1 i, ' I 



Rak n:o 46 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

TAKKA MYLLYTUPA ' , 

n 

(mylly) 
1868 
2 
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betonip. nurkkak. lohkokivimuuri 
hirsi, lohenpyrstönurkka 
harja 
huopa, alla päre 
puu 
2 kivi paria, kuorimakone 
kohtalainen 
tullilaarit, kalterit, tuulilaudat 
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47,48 HEINÄKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

Lähteet: 

Rainer Heinäkosken omistama mylly ja saha kuuluvat osana Heinäkosken pihapiiriin. 
Ne sijaitsevat 300 metrin päässä Hyynilästä Venetmäelle kulkevalta tieltä. miltei kaksi 
kilometriä Kukkarokoskelta yläjuoksulle päin. Veden läsnäolo tuotannossa ei ole ha-
vaittavissa. Myllyjuopa on täytetty maalla. Koski on luonnontilassa. 

Heinäkoski on padottu ja rakennettu 1850-60-luvulla. Tuolloin paikalle rakennettiin 
ensimmäinen saha ja mylly. Molemmat toimivat lahkoperiaatteella. Lupa-anomus 
kosken laitoksiin on vuodelta 1914, jolloin saha oli Selinin hallussa. Selin muutti ni-
mensä Heinäkoskeksi. Saman suvun hallussa laitokset ovat olleet näihin päiviin asti. 

Nykyiset rakennukset on Rainer Heinäkosken mukaan rakennettu vuonna 1926. Sahaa 
on laajennettu vuonna 1968. Laitokset saivat voimansa aluksi turbiinista. Sahassa oli 
raami, särmäyskone, pärehöylä ja Mouhijärven ensimmäinen höyläkone. Myllyssä oli 
kaksi kiviparia ja kuorimakone. Lisäksi oli sähkögeneraattori, josta lähitalot saivat säh-
könsä 1940-luvulle. Myllyruuhi ja laitteet on hävitetty. Saha käy sähköllä. 

Sekä mylly että saha ovat rankorakenteisia, peiterimalaudoituksella vuorattuaja massoja. 
Mylly on perustettu lohkokivimuurille, saha lohkokiville ja betonille. Ne on katettu 
aaltopellillä. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Rainer Heinäkoski 

SAHA.,..,. 

1968 LAAJ. \j.- .· 
AS. RAK:·-[?-·\ :~.---, SAHA MYLLY sx 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

47 

(mylly) varasto 
1926? 
1 
lohkokivimuuri 
ranko, peiterima 
harja 
aaltopelti 
punamulta, valkoinen 

hyvä 

SAHA 

121 

48 

saha 
1926 
1-2 
lohkokivim., betoni 
ranko, peiterima 
harja 
aaltopelti 
punamulta, valk. 
uudet koneet 
hyvä 
sähkökäyttöinen 

... , ... 
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49. MYLLYKYLÄN SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Myllykylän saha sijaitsee myllykylässä noin seitsemän kilometriä Siurosta pohjoiseen. 
Lahkokunnan omistama saha näkyy yleiselle tielle. Yläjuoksulla 150. metrin päässä 
sijaitsee Vienolan saha. 

Myllykylän läpi virtaavan joen rannoilla kerrotaan olleen yksitoista myllyä. Nykyään 
reitiltä löytyy kaksi laitosta sekä kauempaa yläjuoksulta sahan ja myllyn jäänteet. 

Myllykylän sahan paikalla on ollut lahkomylly, jota myllärit vuokrasivat. Myllyssä oli 
kolme kiviparia. Voimanlähteenä toimi vesiratas vuoteen 1946 asti, jolloin laitettiin 
turbiini. Rakennus paloi 1950-luvulla. Vain suuli ja betoninen turbiinimonttu säilyivät 
palolta. Paikalle rakennettiin saha, koska jauhattajat olivat vähentyneet rajusti. Syynä oli 
pienten kotitarvekivien ja ostojauhon yleistyminen. 

Saha on vuokralla vuoteen 2001 Raine Tuomisella. Turbiinin antaman voiman lisäksi 
käytetään dieselmoottoria. Sahassa on rautaraami särmäyssaha ja höyläkone. Saha on 
pciterimaludoituksella vuorattu rankorakenteinen pitkä massa, joka on perustettu be-
tonille. Katteena on käytetty huopaa. Ikkunat ovat kahdeksanruutuisia siten, että vaa-
kasuunnassa on neljä ruutua. Vesi kulkee betoniruuhta pitkin turbiiniin. Myös pato on 
betonista. 

Rak n:o 49 
Suulliset tiedot: 

Raine Tuominen 

. Kf.ry};·· 

HÖYLÄ',.--_-rf_ _ ~- •SAH 
TURBIINI 

---

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

saha 
1950-1 
2 
betonimuuri 
ranko, peiterima 
harja 
huopa kolmiorimoin 
punamulta 
rautaraami, särmäyssaha, höylä 
hyvä 
toiminnassa 
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50. VIENOLAN SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Vienolan omistuksessa oleva saha sijaitsee Myllykylän sahan yläpuolella. Vienolan 
talon pihapiirissä näkyväWi paikalla. 

Saha on luultavasti rakennettu 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Se on toiminut turbii-
nin antamalla voimalla. 

Rankorakenteinen massa on perustettu betonimuurille. Vuorauksessa on käytetty loma-
laudoitusta, katteena aaltopeltiä. Sisällä on rautaraami. Laitoksen betonipato on pai-
koillaan. 

Suulliset tiedot: 
Raine Tuominen 

Rak n:o 50 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

(saha) 
1900-1 alku? 
1-2 
betoni 
ranka, lomalaudoitus 
harja 
aaltopelti 
punamulta 
rautaraami 
hyvä 
näkyvällä paikalla 
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51,52 VIRTASEN MYLLY- JA SAHARAUNIOT 

Sijainti 

Historia 

1988 

/ 
1/ 

11 

Virtasen myllyn ja sahan rauniot sijaitsevat Pinsiössä, Kiltti nimisessä kylässä. 

Virtasen mylly on toiminut vesirattaalla. Se on rakennettu 1800-luvun puolella. Saha on 
sijainnut puron vastakkaisella rannalla. 

Myllyssä korkea lohkokivimuuri on ensimmäisen kerroksen korkuinen. Muurin päällä 
on rippeitä muutamasta hirsikerrasta joista voi päätellä rungon olleen pitkänurkkaisen. 
Vanhasta välipohjasta on osa paikoillaan. Laitteet ovat hävinneet. Saha on ilmeisesti 
ollut rankorakenteinen, perustettu osaksi kivi- osaksi betonipilareille. Puukehyksinen 
raami on vielä paikoillaan. 

Olisi tutkittava mitä sahan ja myllyn rippeille tulisi tehdä. Paikkaa on jo siivottu kerää-
mällä puutavaraa pois. 

Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerros luku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

MYLLY 
lKRS 
LOHKOK . 

®1 
®1n· 

/1/.,, 
1 --:. 
1 --: 

1--= 
' 1 ---:-

1 t·RUUHI 1_:;-

-BETONI /-.,,,5 

A 
I\ 

51 

(mylly) raunio 
1800-1 loppu 
2 
lohkokivimuuri 
hirsi, pitkänurkka 

puu 

huono 
maisemallinen 

52 

(saha) raunio 
1800-1 loppu 
2 
lohkokivi-, betonipilarit 
ranko 

puu 
puuraam1 
huono 
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53,54 ROKKAKOSKEN ALINEN MYLLY JA SAHA 
55 ROKKAKOSKEN YLINEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

· .. 

Rokkakosken laitokset sijaitsevat hyvin näkyvällä paikalla, miltei viisi kilometria Ylä-
järveltä Hämeenkyröön johtavalta tieltä. Yleiseltä tieltä avautuu vaikuttava näkymä 
koskelle. 

Ylämylly on rakennettu vuonna 1920. Siellä on ollut kolme kiviparia, kauran- ja oh-
rankuorimakoneet ja mankelit. Aluksi laitos toimi vesirattaalla. Myöhemmin sinne 
asennettiin turbiini. Pärehöylä kävi erillisellä rattaalla. Kosken omistaa erillinen yhtymä. 
Rakenteet omistaa Koskisen perikunta. Vuonna 1920 rakennetun alamyllyn yhteyteen 
rakennettiin saha. Voimanlähteenä oli turbiini. Myöhemmin otettiin apuvoimaksi höyry. 
Viimeksi apuvoimana oli dieselmoottori. 

Hirsirakenteinen ylämylly on surkeassa kunnossa. Pärekatosta on vain rippeet jäljellä. 
Lattiat tuskin kantavat. Runko on siirtynyt nurkkakiviltään ja on vinossa. Laitteista osa 
on hävinnyt. Vain todella nopeat toimet voisivat pelastaa rakennuksen. Rankorakentei-
nen alamylly on riisutussa asussa. Ikkunat, ovet ja silta puuttuvat. Kaksi kiviparia on 
säästynyt. Rakennus on katettu hiljattain. Kosken puolella oleva turbiiniosa on jätetty 
rappeutumaan. Koskessa on ollut myös sähkölaitos vuodesta 1920. Sasinkylä sai sieltä 
sähkönsä. Laitos on hävinnyt. Ylempänä Pilpuankoskessa on ollut pärehöylä ja jalka-
mylly ikimuistoisista ajoista. 

Hämeenkyrön kunnan vastaus kyselyyn 

f{) 

B 

YLÄMYLLY 
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Rak n:o 55 53,54 

käyttö (mylly) (mylly) ja (saha) puuvarasto 
rak. aika 1920 1920 
kerrosluku 1 2 
perusta nurkkaki vet lohkokivi 
runko, vuoraus hirsi, pitkän. rankorakenne, peiterima 

peiterima tasak. 
kattomuoto harja harja 
kate (päre) aaltopelti 
ulkovärit puu puu 
laitteet 2 kiviparia 
kunto 1988 huono kohtalainen 
erikoispiirteet maisemallinen riisuttu 

ALAMYLLY 
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56. KOIVISTONKOSKEN SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Kulmalan ja Helinin omistama Koivistonkosken saha sijaitsee lähellä Koivistonkylää, 
miltei puolen kilometrin päässä yleiseltä tieltä. Saha on vaikeasti löydettävissä. 

Karhejärvestä lähtevässä Kylmäjoessa on ollut neljässä koskessa vesivoimaa käyttäneitä 
laitoksia. Ylimpänä Hyynilänkoskessa on vain perustusten jäänteitä. Koivistonkoskessa 
on saharakennus. Sahassa kiinni ollut mylly on hävitetty. Tahvankoskessa olleet kaksi 
sahaa ovat hävinneet. 

Koivistonkoskessa on ollut ikimuistoisista ajoista myllyjä. Sahan ja myllyn laillistamista 
anottiin vuonna 1923. Saha on ilmeisesti rakennettu aiemmin, kenties vuosisadan alus-
sa. Mylly oli vanhempi. Molemmat ovat toimineet lahkoperiaatteella. Paikalla on sahat-
tu viimeksi 1940-50-luvulla. 

Hirsistä rakennettu sahan runko on vuorattu kosken puolelta harvalla laudoituksella. 
Vastakkainen puoli on avoin. Perustuksena on käytetty luonnonkiviä. Laitteet ovat 
säilyneet. Rautaraami seisoo betoniperustalla. Aaltopeltikate laitettiin 1980-luvulla. 
Patoa ei ole. 

Koivistonkosken saha on hyvä esimerkki siitä, miten vähin toimin rakennus saadaan 
säilymään ja laitteet suojattua. Samanlainen suojaus voisi tulla kysymykseen jo sortu-
neiden laitosten kohdalla. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

-
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Rak n:o 56 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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(saha) 
1900-1 alku? 
2 
luonnonkivet 
hirsiranko, harvalauta 
harja 
aaltopelti 
puu 
rautaraami 
hyvä 
avoin 
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57,58 JYLLIN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Jyllin mylly ja saha oy:n omistama laitos sijaitsee Jyllissä reilun kilometrin päässä 
Ikaalisista Jämijärvelle kulkevalta tieltä. Rakennukset ovat aivan yleisen tien vieressä. 
Varsinkin koskea ylittävältä sillalta aukeaa komea näkymä sahan puolelle. 

Jyllinkoskessa mainitaan olleen kaksi myllyä vuoden 1764 myllyluettelossa. Myllylah-
kojen jakokirja on samalta vuodelta. Lahkoissa oli yhteensä 38 osakasta. Jalkamyllyt 
hävitettiin 1930-luvulla. Alempana koskessa on ollut 1880-luvulta mylly ja saha. Niille 
anottiin lupaa vuonna 1911. Ne purettiin vuonna 1938, jolloin rakennettiin hieman 
ylemmäs nykyinen saha ja mylly. Mylly on toiminut vielä viime vuosina. Betonipato on 
uusittu vuonna 1963. 

Toisissaan kiinni olevat rankorakenteiset rakennukset on vuorattu vaakaponttialudoituk-
sella. Myllyosa on kaksikerroksinen ja vuorattu sisältä ponttilaudoilla. Myllyssä on 
kolme kivi paria, vasaramylly, kuorimakone ja viljan lajittelija. Kellarissa on lisäksi 
voimansiirtokoneisto. Myllyn ja sahan liitoskohdassa olevassa myllytuvassa on tulisija. 
Saha on eristämätön, osittain avoin rakennus. Laitteina siellä on kaksi rautaraamia, 
kanttaussirkkeli ja höyläkone. Laitokset ovat lopettamassa toimintaansa. Laajalle raken-
nuskokonaisuudelle etsitään uutta käyttäjää ja kenties uutta käyttöä. Vanha myllärin 
asunto sijaitsee rakennusten lähellä. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Jussi Knuuttila 

l LLY . 

::-·1 
: I . 
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\1911 

SAHA 

MYLLY SAHA S1( 
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Rak n:o 57 58 

käyttö mylly (saha) 
rak. aika 1938 1938 
kerrosluku 3 1 
perusta betoni betoni 
runko, vuoraus ranka, vaakap. ranka, vaakap. 
kattomuoto harja harja 
kate aaltopelti huopa, kolmior. 
ulkovärit punam., valk. punamulta 
laitteet 3 kivip., vasaram. 2 raamia, kant-

kuorimak.,lajitt. tauss.,höyläk. 
kunto hyvä kohtalainen 
erikoispiirteet näkyvällä paikalla, näyttävä 

KANTIAUS-

I 
I 

I 

RAAMIT 

KIVI PARIT 
i 

'" ' TAUKOTUPA ,' 1 1 
, I I \ 

1 1 

1 TURBIINI : :KUORIMA-
.__ _ ___, VA~ARA- KONE 

HÖYLÄKONE MYLLY 

MYLLY 

831EEl 

(myllärin as.) 
1800-1 loppu? 
1 
nurkkaki vet 
hirsi, pitkän. 
harja 
päre 
puu 

hyvä 
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59. YLIKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Ylikosken omistama mylly sijaitsee Ylikosken mailla 300 metrin päässä yleiseltä tieltä 
kuljettae.ssa Jämijärveltä Karvialle Jokivarren kautta. 

Ylikoskessa on ollut ikimuistoisista ajoista lahkomylly. Lahko vuokrasi myllynpaikan 
Siirlundille vuonna 1903. Massa Kari tuli vuonna 1906 vuokraajaksi. Karin kuoltua 
rakennus palasi lahkokunnan hoitoon. Mylly ja asunto vuokrattiin Lindströmille vuonna 
1915 sen jälkeen Kiiskelle. Vuokra-ajan päätyttyä mylly jäi käyttämättömänä Ylikos-
ken talolle. 

Myllyssä on ollut kolme kiviparia, joista yksi on jäljellä. Lisäksi on kuorimakone. Voi-
ma saatiin aluksi Ylävcsirattaasta. Turbiini laitettiin 1950-luvulla. Sähkögeneraattori 
asennettiin 1970-luvulla. Rakennuksen vierellä, pienellä saarella, on ollut pärchöylä ja 
sirkkeli. 

Rakennus on huonossa kunnossa. Katto vuotaa. Rankorakenne on liikkunut perustuksilta 
ja on joutunut vinoon. Kaunakoppi on sortunut. Voimansiirtokoneisto on 
paikoillaan ja tukevilla perustuksilla. Yksi kuusiruutuinen ikkuna on vielä paikoillaan, 
muut ovat hävinneet. Kunnossa olevalta betonipadolta johtaa paineputki turbiiniin. 
Myllärin asuntoa käytetään kesämökkinä. Rakennuksen perustuksen luonnonkiviä olisi 
ladottava uudelleen, runkoa olisi tuettava ja kate olisi uusittava, että mylly säilyisi. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Ylikosken hallussa olevat paperit 

<~·: 
MYLL 
KAUN 
KOPP 
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Rak n:o 59 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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(mylly) 
1900-1 alku 
2 
luonnonkivet 
rankorakenne, lomalaudoitus 
harja 
pelti 
punamulta, valkoinen 
kivipari, kuorimakone, generaattori 
huono 
sortumaisillaan 
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KARTUN MYLLYJOKI- KOVESJOKI-SIMPSIÖNJOKI-AUREJOKI-MYLLYJOKI 
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60. MYLLYKARTTU 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Kartun myllykoskessa, aivan kylätien tuntumassa sijaitsee yksityisen omistuksessa oleva 
mylly. Se liittyy saumattomasti alueen muuhun rakennuskantaan. 

Kartun mylly koskessa on ollut mylly 1800-luvulta. Se toimi karttulaisten tullimyllynä. 
Sitä vuokrattiin myllärille. Kalle Laksi osti rakennuksen vuonna 1921. Laitteina oli 
tuolloin kaksi kiviparia, kuorimakone ja pärehöylä. Muuna varustuksena tuli rautakanki, 
ruuviavain, kolme kivenhakkuurautaa, tullilaari, kappamitta, litranmitta ja voitelukannu. 
Mylly siirtyi Jussilalle 1940-luvun alussa. Pärehöylän paikalle tuli raamisaha. Sahaa ei 
ole jäljellä. 

Mylly on toiminut vesirattaalla. Ratas vaihdettiin turbiiniin 194D-luvulla. Samalla avo-
ruuhi muutettiin pyörc~iksi putkeksi. 

Mylly on kohtalaisessa kunnossa. Ikkunat on rikottu. Ne ovat ilmeisesti olleet kuusi-
ruutuisia. Vesivahinkoja ei ole. Rakennus on hieman vinossa siltana toimivalle 
padalle päin. Myllärin asuinhuone on ollut kosken yläpuolella, myllyn kyljessä. Asuin-
huoneen kohta on laudoitcttu. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Eila Laksin hallussa olevat paperit 

r; 1 1 1 
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Rak n:o 60 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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(mylly) 
1800-1 loppu? 
3 
lohkokivimuuri 
hirsi, pitkänurkka, peiterima 
harja 
päre 
puu 
2 kiviparia, kuorimakone 
kohtalainen 
maisemallinen 
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61,62 KOVELAHDEN SAHA JA MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Tuomisen perikunnan omistuksessa oleva Kovelahden saha ja mylly sijaitsevat Kove-
lahdessa miltei 300 metrin päässä päätieltä. 

Kovelahdessa mainitaan olleen myllyjä vuodesta 1850 lähtien. Ne olivat lahkomyllyjä. 
Nykyiset rakennukset on tehty 1960-luvulla palossa hävinneiden tilalle. 
Palaneet laitokset oli rakennettu vuonna 1918. Myllyn laitteina on kaksi kiviparia vasa-
ramyllyä ja kuorimakonetta. Sahassa on kaksi raamia, kanttaussirkkeli ja höyläkone. 
Voimanlähteenä on Transist-turbiini. Vesi johdetaan padalta maanalaisessa putkessa 
turbiiniin, jota on uusittu viimeksi kaksi vuotta sitten. Lisävoimana käytetään diesel-
moottoria. 

Mylly ja saha ovat toiminnassa ja hyväkuntoisia. Molemmat ovat rankorakenteisia. 
Myllyssä on laudoituksena käytetty vinovuoria, sahassa vaakaponttivuorausta. Molem-
missa rakennuksissa on käytetty perustuksissa betonia, myllyssä lisäksi lohkokiveä. 
Rakennukset on katettu saumatulla pellillä. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Matti Tuominen 

SAHA...., 
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Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

MYLLY 

61 

saha 
1960 
1-2 
betoni 
ranko, vaakapontti 
harja 
saumattu pelti 
keltainen 
2 rautaraamia, kanttauss. 
höyläkone 
hyvä 
istuttava tukinajolaite 
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SAHA 

62 

mylly 
1960 
3 
betoni, lohkokivi 
ranko, vinovuori 
harja 
saumattu pelti 
vaalean ruskea 
2 kivip. 2 vasaram. 
2 kuorimak. 
hyvä 
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63,64 HUOPIONKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Pirttijoen omistama Huopionkosken mylly ja saha muodostavat edustavan kokonaisuu-
den Luhalahdessa, aivan yleisen tien vieressä. 

Huopionkoskella oli 1900-luvun alussa kolme myllyä. Alajuoksullaa oli Saarisen mylly. 
Ylempänä vastarannalla oli kyläkunnan mylly, joka hävitettiin vuonna 1930. Samasta 
kallioiden väliin rakennetusta padasta sai vetensä Sahaosuuskunnan mylly ja vuonna 
1912 rakennettu saha. Vanha mylly purettiin vuonna 1924. Tilalle tehtiin suurempi 
rakennus. Viimeistään tuosta korjauksesta lähtien laitoksessa on ollut turbiini. Vesilai-
tosten suojaksi rakennettiin valli samalla, kun uutta myllyä rakennettiin. Laitokset ovat 
olleet toiminnassa 1970-luvulle. 

Mylly ja saha ovat käyttämättömiä. Lyhytnurkkaisessa hirsirakenteisessa myllyssä on 
neljä kiviparia, mankeli ja kuorimakone. Pieniä vesivahinkoja on tullut kattoon. Sateel-
la vesi juoksee lohkokivimuurin raoista voimansiirtolaitteiden alatilaan. Perustuksina on 
osittain betoni- ja osittain lohkokivimuuri. Rankorakenteisessa sahassa on rautaraami, 
kanttauskonc ja sirkkeli. Saha on vuorattu pciterimalaudoituksella. Toisissaan kiinni 
olevat rakennukset on katettu huovalla. Myllyssä on neli- tai kahdeksanruutuisia ik-
kunoita yksin tai pareittain käytettynä, sahassa on kuusiruutuisia ikkunoita, lisäksi mo-
lemmissa on kolmion muotoinen vinoruudutettu ikkuna. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
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Rak n:o 

käyttö 

63 

(mylly) 
1924 
3 

rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 

lohkokivimuuri, betoni 
hirsi, lyhytn. peiter. 
harja 
huopa 

ulkovärit 
laitteet 

punamulta, valkoinen 
4 kiviparia, mankeli, 
kuorimakone 
hyvä kunto 1988 

erikoispiirteet vesi vahingoittaa 

1912 SAHA - - - - -- - - - - - - - - - -f 
RANKORAKENTEINEN~---
FEITERIMA .. - - - - - - -

RUUHI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BETONI 

RAUTARAAMI - - - _ tl 
SAUMAUSKONE- - - - : :: tJ- ---
SIRKKELI .... - - _ _ _ _ _ __ 

1924 MYLLY ] 
HIRSIRAKENTEINEN, 
MYLLYTUPA ... - _ _ ',,, 

KIVIPARIT- -1:· ...- .:. :. · - - - - - -, ., 1 

LITISTÄJÄ--' -ttl °"<? Q Q: 0 
SILTA .. --- '---------
KUORIMAKONEj-- .,.Q __ -=.!tl~----===---it:=-1111( 

HUOPIONKOSK~ 
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MYL~ 

0 5 10 15 
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64 

(saha) 
1912 
1 
betoni 
ranka, peiterima 
harja 
huopa 
punamulta, valkoinen 
rautaraami, sirkkeli 
särmäyskone 
hyvä 
maisemallinen 

HUOPA + KOLMIORIMAT • 
LAUDOITUS t 
KATTORISTIKKO 

r RANKORAKENNE 
11 PEITERIMA 
11 _...-c~:::::~~~~ 

1 
1 

LAUTA LATTIA' 

HUO~IONKOSKE~! SAHA 

RAUTARAAMI 
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65,66 POLTINKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Poltinkosken mylly ja saha oy:n omistamat myllyn ja sahan rauniot sijaitsevat Poltin-
koskella maaseutumaisen asutuksen ympäröimänä. Kosken rakennukset sijaitsevat lä-
hellä yleistä tietä, vaikka eivät suoraan näy tielle. Yhdessä kosken ylisessä osassa ole-
van vuoromyllyn ja ympäröivän kulttuurimaiseman kanssa laitokset muodostavat vai-
kuttavan kokonaisuuden. 

Poltinkoski on historiallinen myllypaikka. Ylimpänä ollut 'lahoon' mylly on hävinnyt. 
Kosken alimmassa osassa on ollut mylly ja saha. Sahan perusti vuonna 1847 turkulai-
nen E.P. Thome. Myöhemmin se siirtyi Rosenlew yhtiölle. Viimeinen omistajasuku, 
Keskinen, osti laitokset vuonna 1938. Vilho Keskinen uudisti myllyn, sahan ja padon 
vuonna 1938. Laitteiksi myllyyn tuli neljä kiviparia, kauran litistyskone, kuorimakone 
ja vehnäjauhoseula. Saha sai rautaraaminsa. Vanha puuraami myytiin Kalliokosken 
sahaan 1950-luvulla. Myllyn jatkoksi tehty höyläosa saattaa olla myös Vilhon rakenta-
ma. Saha paloi vuonna 1971. Jäljelle jäi kerroksen korkuinen hiiltynyt hirsirunko, jonka 
yläpuolella sojottaa raamisaha. Myllyn katto romahti vuonna 1987. Myllyn vieressä 
oleva myllärin sunto on katettu 1980-luvun alussa. Mylly että saha ovat ilmeisesti 
1800-luvun puolivälistä. 

Kesällä 1988 aloitettiin kunnostustoimet. Mylly oli pahasti vinossa alimpien hirsien 
lahottua. Rakennus on tuettu hirsipölkyin suoraksi. Perustuksena toimiva lohkokivimuuri 
on hieman kärsinyt tulvista. Kuusiruutuisista vinoristein jaetuista ikkunoista on suurin 
osa hävinnyt, kuten myös pato. Siltana toimiva rakennelma on vaarallinen. Sahan rauni-
ot on poistettava tai tehtävä muuten ohikulkijalle vaarattomaksi. Varsinkin säilytysmah-
dollisuudet olisi tarkoin tutkittava. 

Suomen sahateollisuuden historia 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

Suulliset tiedot: 
Esko ja Markus Keskinen 
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Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 

kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

RANKo , 

J<l\J A 

65 

(mylly) 
1840-50? 
2 
lohkokivimuuri 
hirsi, lyhytn. 
ranko, harval. 
harja 
(päre) 
(punamulta) 
4 kivip. kauran!. 
kuorimak. seula 
huono 
korjattavana 

fUKSI 
f 
1 
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66 

(saha) rauniot (myllärin as.) 
1847? 1800-1 loppu? 
2 1 
luonnonkivi lohkoki vimuuri 
hirsi, pitkän. hirsi, pitkän. 

peite rima 
(harja) harja 

pelti, alla päre 
punamulta 

rautaraami 

huono kohtalainen 
tehtävä jotain uusi katto 

\C}BS 
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67. POLTINKOSKEN VUOROMYLLY 

Sijainti 

1988 

Lähteet: 

MYLLY 
"' 

Lahkokunnan omistama Poltinkosken vuoromylly s1Ja1tsee noin kolmesaataa metriä 
Poltinkosken myllyltä ja sahalta yläjuoksulle päin. Vuoromylly sijaitsee lähellä yleistä 
tietä. Rakennukselle kulkee vain polku. Poltinkosken vuoromylly on oleellinen osa 
kosken rakennuskokonaisuutta. 

Myllyosa on kohtalaisessa kunnossa. Alakerran lattianrajassa on kosteus tehnyt pieniä 
lahovaurioita. Lattia on valettu betonista. Alimmat hirret on korvattu betonilla. Toinen 
kerros on rankorakenteinen. Laitteina on neljä kiviparia, kauraryynin litistin ja kuorima-
kone. Mylly on harjakattoinen. Taukotupa on kattolappeen jatkoksen alla. Taukotuvan 
katto, tulisija ja piippu ovat romahtaneet rakennuksen sisään. Puuosiin on tullut laho-
vaurioita. Taukotuvan puoli on rankorakenteinen. Seinät on eristetty sahanpuruilla. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

MYLLYTUPA 



Rak n:o 67 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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(mylly) 
1800-1 loppu? 
2 
lohkokivimuuri 
hirsi, lohenpyrstö, ranko, peiterima 
harja 
huopa, alla päre 
puu 
4 kiviparia, kauraryynikone, kuorimak. 
mylly hyvä, taukotupa huono 
taukotupa korjattava, kokonaisuus 
kosken alaosan rakennusten kanssa 
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68.LEPPÄSKOSKEN SÄHKÖLAITOS 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Leppäskosken sähkö oy:n omistama voimalaitos on näyttävä rakennus aivan yleisen tien 
vieressä. Se sijaitsee laitoksen hoitajan pihapiirissä. 

Sahanasettaja Jooseppi Rytilä anoi lupaa sahan rakentamiseen rappeutuneen lahoon 
myllyn paikalle vuonna 1918. Hän rakensikin sähkölaitoksen, joka on vieläkin toimin-
nassa. Laitosta on useaan otteeseen uusittu. Nykyiset koneet ovat vuosilta 1952 ja 1963. 
Generaattori ja pato uusittiin vuonna 1952. Myös puinen vesiputki vaihdettiin metalli-
seen. Laitos puoliautomatisoitiin vuonna 1980. 

Voimalaitos on toiminnassa. Laitos on perustettu lohkokivi- ja betonimuurille. Raken-
nuksen matala osa on hirsirunkoinen ja lyhytnurkkainen. Rankorakenteinen, korkea, 
tornimainen osa on vuorattu vaakaponttilaudoituksella. Katemateriaaleina on käytetty 
sekä peltiä että huopaa. Turbiinimonttu ja pato ovat betonisia. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

sähkölaitoksen hoitaja 



Rak n:o 68 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

" PARKANO-Kiflruz; 

/~ rp 

0 

147 

sähkölaitos 
1918 
2,1 
lohkokivimuuri, betoni 
hirsi, lyhytnurkka, ranko, vaakap. 
harja 
huopa, pelti 
punamulta, valkoinen 
1952, 1963 
hyvä 
edustava 

.. 

' 1 1 

,.-{ 
, •. } I 
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69,70 KALLIOKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Lahkokunta luovutti Kalliokoskessa sijaitsevat laitokset Ikaalisten museolle, joka pitää 
huolta niiden kunnossapidosta. Rakennukset ovat aivan yleisen tien vieressä osaksi 
vesaikon peittämänä. 

Nykyisen huonokuntoisen pajan paikalla on ollut vesirattaalla toimiva mylly. Se hävi-
tettiin, kun Viren rakensi vuonna 1903 nykyisen myllyn ja sahan. Voima saatiin tur-
biinista. Myllyn omisti lahkokunta, jossa oli oli seitsemän osakkaita. Jokainen heistä 
osallistui rakennusmateriaalien hankintaan ja kustannuksiin. Esimerkiksi Albert Sarkola 
maksoi 15 markkaa ja toi 10 mäntystä, neljä syltä pitkää hirttä, sekä maksoi yhdek-
säsosan kivipareista. Laitosta vuokrattiin myllärille. 

Aluksi myllyyn laitettiin yksi kivipari, myöhemmin lisättiin toinen. Sahaan tuli rauta-
raami. Puukehikkoiseksi raamiksi se vaihdettiin myllärin velkaannuttua. Vanha raami 
tuotiin Poltinkoskelta. Sahan vieressä on ollut pärehöylä, jonka osat ovat varsinaisen 
sahauskerrokse alapuolella, purutilassa. Saha on toiminut viimeksi vuonna 1963. Myllyä 
on käytetty vuoteen 1969. 

Pitkänurkkainen, hirsirunkoinen mylly on rakennettu lohkokivimuurille. Laitokseen 
johtava puuränni hävisi keväällä 1988. Saha on rankorakenteinen, harvalla laudoituksel-
le vuorattu pitkä massa, joka peittää tieltä näkymän myllylle·. Saha on perustettu lohko-
kivimuurille ja -pilareille. Molemmat rakennukset on katettu aaltopellillä, alla on vanha 
pärekatto. Lohkokivinen pato on paikoillaan kallioisessa koskessa. Luukkuja ei ole, 
joten vesi virtaa vapaana. 

Tampereen vesi- ja yrnpäristöpiirin arkisto 
Sarkolan veljesten hallussa olevat paperit 

SAHA 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

69 

(mylly) 
1903 
3 
lohkokivimuuri 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
aaltopelti, alla päre 
puu 
2 kiviparia 
hyvä 
museon suojeluksessa 

149 

70 

(saha) 
1903 
1-2 
lohkokivi, -muuri 
ranko, harvalauta 
harja 
aaltopelti, alla päre 
puu 
rautaraami, kanttausk. 
kohtalainen 
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71,72,73 KIVIOJAN MYLLY JA SAHAT 

Sijainti 

Historia 

Lähteet: 

Kiviojan omistuksessa olevat saha- ja myllyrakennukset sijaitsevat Onkilamminkoskel-
la, miltei puolen kilometrin päässä Vahojärveltä Aurekoskelle kulkevalta tieltä. 

Onkilamminkosken yläosassa on ollut vuonna 1920 hävinnyt yhteismylly ja sen pato. 
Metsähallitus rakensi uuden padon hieman alemmas. Padasta lähti pitkä uittoruuhi On-
kilammiin. Ruuhi hävitettiin vuonna 1960. 

Uuden padon luo ilmestyi ensin 1920-luvun lopulla pärehöylä. Vahonkoskelta siirrettiin 
Onkilamminkoskelle vanha hirsirunkoinen, pitkänurkkainen mylly vuonna 1935. Kaikki 
koneet tulivat rakennuksen mukana. Myllyä laajennettiin rankorakenteisella sahaosalla 
1930-luvun lopussa. Sahaan tuli rautaraami. Myllyssä ja sahaosassa on käytetty yh-
deksänruutuisia ikkunoita. Pärehöylän paikalle rakennettiin höylärakennus vuonna 1941, 
jossa on kaksi ja kolmeruutuisia ikkunoita muutaman yhdeksänruutuisen lisäksi. Höylä-
rakennukseen tuli myös sähkögeneraattori. Sahan tarvitessa varastotilaa vuonna 1971 
myllyn laitteet poistettiin yhtä kiviparia lukuunottamatta. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

/\ 

Kivioja 

tHÖYLÄRAKENNUS 
:1941-42 
1,SÄHKÖLA ITOS . 
11 ., 

- --

/\ 

-~;.·:_·_··::~:~ 

UITIORUUHI 

\ 100 200 

SAHA MYLLY 



Rak n:o 71 

käyttö (mylly) 
rak. aika 1800-1? 
kerros luku 2 
perusta lohkokivi, bct. 
runko, vuoraus hirsi, pitkän. 

kattomuoto harja 
kate kattot. alla päre 
ulkovärit punam. valkoinen 
laitteet kivi pari 
kunto 1988 hyvä 
erikoispiirteet Vahonkoskelta 

1935 VAHONKOSKELTA SIIRRETfY 
HIRSIRAKENTEINEN MYLLY 

' .... =~-===-lllf- . - . - . ----
VARASTO .· .. 
: .. .. : 
·,-

J 
YKSI KIYIPARI 
SÄÄSTETTY 

1 

1 
-'L_ 

1 

SAHAUS 

1 
1930-L LOPUN 

· LAAJENNUS 

1 
RANKORAKENTEI-
NEN 

....:_J, 

\AVOKATOS 

10 15 

151 

72 73 

saha höyläämö 
1930-1 loppu 1941 
1 2 
betoni betoni 
ranko, lomal., ranko, 
vino vuori peiter. 
harja, pulpetti harja, pulp. 
tiili, aaltopelti huopa 
punam., valkoinen punam.,valk. 
rautaraami höyläk.,gen. 
hyvä hyvä 
toiminnassa toiminnassa 

SAHAKATOKSEN LEIKKAUS 

HÖYLÄRAKENNUS 
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74,75 POIKELISPÄÄN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Poikelispään myllyn ja sahan rauniot sijaitsevat Mustajärven alapuolella Rasinmäkeen 
johtavan hiekkatien varrella. Metsän keskellä oleville raunioille ei johda tietä. Ylem-
pänä Myllyjoessa on ollut Rasimäen lahkon jalkamylly, joka on siirrettu Kurun ulko-
museoon. 

Mustajärvenkoskelle rakennettiin ensimmäinen tiedossa oleva mylly 1800-luvun alku-
puolella. Rakentajina olivat Särkimäki ja Poikelispää. Mylly rakennettiin palon jälkeen 
uudelleen 1880-luvulla. Erikoisuutena myllyn yhteydessä oli vesirattaallä käyvä sirkke-
lisaha, johon rakentajat saivat idean Juhtimäen Hirvijoelta. Myllyssä jauhettiin vielä 
sota-aikana. 

Poikelispään myllystä on jäljellä kallellaan oleva hirsikehä. Laitteita ei ole. Katto on 
sortunut rakennuksen sisään. Sahasta on muistona betonista kivijalkaa. Patoa ei ole. 
Rauniot ovat siististi metsän siimeksessä, poissa ihmisten katseilta. Paikalta olisi parasta 
poistaa sortuneet rakennelmat. Koski on jo palautunut luonnontilaan. 

Suulliset tiedot: 
Olli Hankala 

Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kcrrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

74 

(mylly) raunio 
1880 
1 
nurkkakivet 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
(päre) 
puu 

huono 
jalkamylly? 

75 

(saha) kivijalkaa 

betoni 

ollut vesirattaalla käyvä sirkkeli 
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VIINIKANJOKI-KOSKELANJOKI-NERKONJOKI 
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76,77 KAIROKOSKEN MYLLY JA SIRKKELIKATOS 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Arvo Pentin omistama Kairokosken mylly ja sirkkelikatos sijaitsevat kolme kilometriä 
Parkanosta pohjoiseen, yleisen tien varrella, Kairo- eli Pitkäkoskessa Pentin talon 
tuntumassa. Kosken yli kulkevalta sillalta aukeaa vaikuttava näkymä koskelle ja myllyl-
le. 

Ylempänä Käenkoskessa on ollut mylly 1800-luvulla. Alempana Haapasenkoskessa on 
ollut vuonna 1911 rakennettu mylly ja saha, josta vain varastot ovat jäljellä. 

Kairokoskella on ollut kolme erillistä vedellä toimivaa laitosta. Länsirannalla oli pori-
laisten liikemiesten (Björnberg, Björkman ja Rosenlew) kaksiraaminen vesisaha, jolle 
saatiin lupa vuonna 1837. Laitoksesta oli vain rippeitä jäljellä vuonna 1942. Veikko 
Pentti haki lupaa itärannan myllylle vuonna 1929. Paikalla oli ollut mylly jo vuodesta 
1882. Se oli kuitenkin palanut. Anomuksessa todettiin kosken alaosassa olevan myllyn, 
joka oli muutettu pärehöyläksi. Palanut mylly oli toiminut vesirattaalla. Pentin mylly 
kävi kahden turbiinin voimalla. Laitteiksi tuli kaksi kiviparia, kuorimakone ja kaura-
ryynin litistäjä. Elevaattorit ja jäähdytysputket laitettiin vuonna 1956. Myllystä saatiin 
sähkö kylälle. Rankorakenteinen sirkkelikatos on rakennettu nykyisen omistajan aikana 
vuonna 1948. Aiemmin paikalla oli pärehöylä. 

Kairokosken mylly on hirsirunkoinen, hakanurkkainen, pieni rakennus, jonka perustuk-
sena on betonimuuri. Katteena on huopa. Huovan alle on jätetty vanha pärekate. Myl-
lyssä on käytetty neliruutuisia ikkunoita. Rankorakenteinen, avoin sirkkelikatos on vuo-
rattu peiterimalaudoituksella. Perustuksina on betonipilarit. Pulpettikatto on aaltopellis-
tä. Myllylle johtaa puinen ruuhi. Sillan yläjuoksun puolella on uusi pohjapato. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suomen sahateollisuuden historia 
Kairokosken kyläseuran vuosikirja 1987-88, Markus Käenkoski 

Suulliset tiedot: 
Arvo Pentti 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

76 

(mylly) varasto 
1929 
2 
betoni 
hirsi, hakanurkka 
harja 
huopa, alla pärc 
(punamulta) 
2 kivip. kuorimak. kaura-
ryynin litistäjä 
hyvä 
kaksi turbiinia 
maisemallinen 

1 
1 

UITTO-
RUUHI 

PATO JA SILTA 

155 

77 

( sir kkelikatos) 
1948 
1 
betoni 
ranko,peiterima 
pulpetti 
aaltopelti 
punamulta 
sirkkeli 

kohtalainen 
osaksi avoin 

SIRKKELIKATOS MYLLY 
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78,79 SUOVANIEMEN SAHA JA MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Koskelankoski sijaitsee aivan yleisen tien vieressä. Kihniöstä linnuntietä noin kolme 
kilometriä lounaaseen. 

Läntisellä rannalla oli 1800-luvun puolivälissä jalkamylly. Gabriel Markkula vuokrasi 
myllyn ja rakensi suuremman myllyn vuonna 1886 hieman ylemmäs koskeen. Lahko-
mylly vaihtui tullimyllyksi, yksi kivipari kahteen ja lisäksi laitettiin ryynikone. Mylly 
laillistettiin vuonna 1910. Paikalla on jauhettu viimeksi 1960-luvulla. Myllyn yhteyteen 
rakennettiin rankorakenteinen saha 1920-luvulla. Se sai voimansa turbiinista. Laitteina 
oli rautaraami, särmäyssirkkeli ja pärehöylä. Paikalla on sahattu viimeksi 1970-luvulla. 
Tuolloin voiman antoi diesel-moottori. Kosken itäisellä rannalla, hieman nykyisten 
laitosten alapuolela on ollut lahkomylly vielä vuosisadan alussa. 

Pitkänurkkaisen myllyn hirsikehä on vinossa siirryttyään lohkokiviperustuksilta. Päre-
katto on sortunut sisään. Suurin osa välipohjasta on hävinnyt. Laitteet ovat paikoillaan, 
niiden puuosat ovat kärsineet vesivaurioista. Myllyn peittää tiheä vesakko. Rankoraken-
teinen pieterimalaudoituksella vuorattu saha on sortunut vuonna 1988. Saha on raken-
nettu betonipilareille. Tien puoleinen seinä on sen verran pystyssä ettei sekasorto näy 
heti ohikulkijan silmään. 

Suovanieman saha ja mylly vaativat pikaisia toimia. Mylly olisi tuettava ja katettava tai 
poistettava. Sahan kattamista varten olisi rakennettava uudet tukirakenteet tai rauniokasa 
olisi siivottava. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Tarmo Simonen, Markkulan talosta 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

LAHKOMYLLY, 
\ 

\ 
\ 
\ 

157 

78 79 

(mylly) (saha) 
1866 1920 
2 1 
lohkokivi betoni 
hirsi, pitkän. peiter. ranko, peiterima 
harja pulpetti 
(päre) (huopa) 
puu puu 
2 kiviparia, ryynikone rautaraami, särmäyss. 
huono huono 
hirsikehä sortumassa sortunut 
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80,81 MYLL YK OS KEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Myllykoskella sijaitsevat mylly ja saha ovat Erkkilän omistuksessa. Rakennukset näky-
vät Myllykylältä Ristaniemelle kulkevalle tielle. 

Myllykoskessa on ensin ollut lahkoperiaatteella toiminut jalkamylly. Se sijaitsi Tarsian 
mailla. Osakkaat jauhoivat itse viljansa. Paikalle pääsi vain jokea ja polkua pitkin. Tie 
tuli myöhemmin. Noin kaksikymmentä metriä jalkamyllyn yläpuolelle rakennettiin ra-
tasmylly vuonna 1912. Tuomas Suojanen ja Iisakki Savinen olivat hakeneet myllylle 
luvan. Jalkamylly purettiin. Voimanlähteeksi vaihdettiin myöhemmin Colorado-turbiini 
ja rakennuksen kylkeen rakennettiin saha. Rakennukset uusittiin vuonna 1940. Myllyyn 
tuli kaksi kiviparia, kuorimakone ja kauraryynin litistäjä. Myöhemmin lisättiin junkkari. 
Paikalla on jauhettu vuoteen 1984, jolloin Erkkilä halvaantui. Sahaan laitettiin lahtelai-
nen kehä ja kanttauskone. Toiminta lopetettiin vuonna 1974. 

Myllykosken rakennukset ovat kaunis esimerkki 1940-luvun rakentamisesta. Rankora-
kenteinen mylly on kohtalaisessa kunnossa. Toinen kerros on eristetty ja vuorattu si-
sältä ponttilaudalla, ulkopuolella on käytetty peiterimalaudoitusta. Mylly on perustettu 
osaksi lohkokivi- ja osaksi betonimuurille. Katteena on käytetty huopaa, jonka alla on 
vanha pärekate. Myös saha on rankorakenteinen ja vuorattu peiterimalaudoituksella. 
Pulpettikattoinen sahaosa on katettu pellillä. Sahan lattia on jo epävarma kävellä. Lai-
tokset rappeutuvat hiljalleen. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Erkkilän vanha isäntä 

-TUISKULA f.. 
Ä 

t \ 

SAHA 

SAHA MYLLY 51( 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerros luku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

80 

(mylly) 
1940 
3 
betoni, lohkokivi 
ranko, peiterima 
taitekatto 
huopa, alla päre 
puu 
2 kiviparia, kuorimakone 
kohtalainen 
kaunis 

159 

81 

(saha) 
1940 
1 
betoni pilarit 
ranko, peiterima 
pulpetti 
pelti 
puu 
rautaraami 
huono 
lattia epävarma 
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82,83 MYLLYMÄENKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Myllymäen myllyn ja sahakatoksen omistaa Nerkkoon puun omistaja Jaskari. Mylly 
sijaitsee Parkano-Virrat-tien varressa, umpeenkasvaneessa lehtimetsässä. 

Jooseppi Walentin Matinpoika Luhtanen anoi lupaa vanhan lahkomyllyn paikalle tul-
leelle myllylle vuonna 1906. Rakennustoimet aloitettiin kymmennen vuotta myöhem-
min. Myllyyn tyli kaksi kiviparia, kuorimakone ja turbiini. Vuoden 1940 korjauksissa 
lisättiin junkkari ja viljan lajittelija, vanhat laitteet uusittiin. Perustuksia vahvistettiin 
betonilla. Ensimmäisen kerroksen lattia valettiin betonista. Myllyn kylkeen rakennettiin 
sirkkelikatos 1920-30-luvun vaihteessa. Pulpettikattoiseen osaksi avoimeen katokseen 
laitettiin myös pärehöylä. Mylly vaihtoi usein omistajaa. 

Pitkänurkkaisen myllyn alimmissa hirsissä on pieniä lahovaurioita, muuten rakennus on 
hyvässä kunnossa. Korjausten yhteydessä lohkokivinurkkien lisäksi on tullut betonipe-
rustus. Katteena on huopa, jonka alla on vanha p~irckatto. Ikkuna-aukot on peitetty 
laudoin. Rankorakentcinen, vaatimaton sahakatos on vuorattu harvalla laudoituksella. 
Perustuksina on käytetty luonnonkivi~i. Pulpettikattoincn massa on matalana 
myllyn kyljessä. Se on katettu aaltopellillä. Bctonipato on kunnossa. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Rouva Kantola ( omistaja 1964-70) 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

82 

(mylly) 
1916 
2 
lohkokivinurkat, betoni 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
huopa, alla päre 
puu 
2 kivip. lajittelija, 
junkkari, kuorimakone 
hyvä 
pato on 

SIRKKELI KATOKSEN LEIKKAUS 
() 1 2 

161 

83 

(kotitarvesaha) 
1920-30 
1 
luonnonkivi 
ranko, harvalauta 
pulpetti 
aaltopelti 
puu 
sirkkeli, päreh. 

kohtalainen 

jl 

S"K 
0 ? 10 
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MYLLYOJA-NARVANJOKI-ONKEMÄENJOKI-TARPIANJOKI 
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84. MYLLYMÄEN PUROMYLL Y 

Sijainti 

Historia 

1988 

Myllymäen puromylly sijaitsee Nurmesta Pirkkalan lentokentälle johtavan tien varrella, 
Myllymäen talon mailla. Rakennukselle kuljetaan Myllymäen pihapiirin kautta. 

Myllymäen jalkamylly sijaitsi 1890-luvulle nykyistä ratasmyllyä noin puoli kilometriä 
alempana, pääuomassa. 1890-luvun alkupuolella oli suuria sadevuosia, joiden seu-
rauksena jalkamylly tehtiin nykyiselle paikalleen uusista hirsistä. Voimanlähteeksi vaih-
dettiin vesiratas pian myllyn valmistumisen jälkeen. Voima siirrettiin remmin välityk-
sellä kivipariin. Laitos toimi keväisin ja syksyisin. Laitokseen liitettiin pärehöylä 1900-
luvun alkupuolella. Pärehöylää varten rakennettiin rankorakenteinen laajennusosa. Höylä 
poistettiin sota aikana samalla, kun ratas muutettiin pyörittämään kiven akselia kar-
tiohammaspyörän välityksellä. Laajennusosa jäi paikoilleen. Myllyä on käytetty viimek-
si vuonna 1952. Jauhatettu on vain omaan tarpeeseen. Päreitä tehtiin vieraillekin. 

Mylly on hyvässä kunnossa. Lyhytnurkkainen,ikkunaton hirsikehä on perustettu nurkis-
taan luonnonkiville. Kattohuovan alla on vanha pärekate. Ulko-oven päällä on kaunis, 
koriste. Vesiratas on paikoillaan. Ruuhesta on rippeet jäljellä. Uomaa on vahvistettu 
luonnonkivin. Myllymäen puromylly on Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella 
ainoa jalkamyllystä ratasmyllyksi muutettu rakennus. Varsinaista uhkaa sillä ei ole. 
Nuori isäntä aikoo pitää sen kunnossa. 

Suulliset tiedot: 
Ilkka Säijä, nuori isäntä 
vanha isäntä 



Rak n:o 84 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

0 1 4 

165 

(mylly) 
1890 
1 
luonnonkivinurkat 
hirsi, lohenp. ranka, harval. 
harja, jatkettu lape 
kattohuopa, alla päre 
puu 
kivipari 
hyvä 
ainoa pieni ratasmylly 

-------... - .. -- - - .... - - .. - - - . - - - -
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85,86,87 NARVAN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

Lähteet: 

Narvan saha ja mylly oy:n omistamat laitokset sijaitsevat noin kilometrin itään Narvan 
keskustasta. Rakennukset sijaitsevat jokilaaksossa 200 metrin päässä päätieltä, erillisellä 
sahan alueella. 

Narvan koskessa on ollut kolme erillistä laitosta. Kaksi ikimuistoisista ajoista ollutta 
jalkamyllyä ja tullijauhomylly. Adam Ylitakku ja Mårten Pouru anoivat vuonna 1881 
lupaa rakennetulle tullijauhomyllylle. Rakennuksessa oli tuolloin kolme kiviparia, sihti 
ja ryynikone. Tullijauhomylly paloi viisi vuotta myöhemmin ja rakennettiin uudelleen. 
Vuonna 1894 rakennusta laajennettiin sahalla. Myllyn puoli korjattiin vuonna 1907 ja 
koneet uusittiin. 

Narvan myllyn lähellä oli Pöyhölän eli Tampinkosken saha- ja myllylaitos, jota käytti 
turbiini. Varavoimana käytettiin höyrykonetta. Laitteina oli kivipari, raami ja puimuri. 
Myllyt yhdistettiin vuonna 1914 ja perustettiin Keski-Vesilahden saha ja mylly oy. 
Muutaman vuoden kuluttua yhtiö huutokaupattiin. Pöyhöläläiset ostivat myllynsä takai-
sin ja myivät sen Luukkaan Jalmarille, joka siirsi myllyn pois. Narvan myllyn ostivat 
narvalaiset. He perustivat Narvan saha ja mylly oy:n. 

Narvan saha ja mylly oy:n laitokset saivat voimansa turbiinista. Laitteina on ollut kolme 
kiviparia, kuorimakivi ja ns. vinkkelimylly, jossa oli kaksi kiviparia vuodesta 1923. 
Vasaramylly on vinkkelimyllyn toisen kiviparin paikalla. Narvalaiset laittoivat kahden-
sadan hevosvoiman imukaasumoottorin vaoimanlähteeksi vuonna 1932. Laitosta laa-
jennettiin kolmikerroksisella vehnäpuolella vuonna 1935. Sahan puoli rakennettiin uu-
destaan vuonna 1953. Uusi saha on korkeampi ja pidempi kuin vanha. 

Rakennuskokonaisuus on koko ajan kasvanut, joka näkyy myös eri osien rakennusta-
voissa. Vanha mylly on rakennettu lohkokiviperustukselle, runkona hirsikehä. Vehnä-
mylly ja saha ovat rankorakenteisia. Vehnämylly on vuorattu vaakapontti- ja saha pei-
terimalaudoituksella. Molemmat on perustettu betonille, vehnämylly betonimuurille ja 
saha betonipilareille. Jokaisessa eri-ikäisessä osassa on myös erilaiset ikkunat; vanhassa 
myllyssä pystysuuntaisia kaksitoista-, sahassa kuusi- ja vehnäpuolella vaakasuuntaisia 
kaksitoistaruutuisia ikkunoita. Laitokset ovat kasvaneet niin suureksi, että vesivoima on 
hylätty riittämättömänä. Joki juoksee vapaana. Patoa ei ole. 

Timo Haavisto: Onni Sivenin haastattelu 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirn arkisto 
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Rak n:o 85 86 87 

käyttö mylly vehnämylly saha 
rak. aika 1886 1935 1953 
kerrosluku 2 3 2 
perusta lohkok. betoni betoni pilarit 
runko, vuoraus hirsi ranko, vaakap. ranko 
kattomuoto harja harja peiterima 
kate tiili tiili 
ulkovärit (punamulta) (punamulta) 
laitteet 4 kivip. 2 valssituolia rautaraami 

vinkkelim. puhdistuskone 
vasaram. 4 valssia 

kunto 1988 hyvä hyvä hyvä 
erikoispiirteet kasvanut uusien vaatimusten mukana 

3KRS VEHNÄPUOLI, 
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VANHA MYLLY, , HÖYLÄÄMÖ 
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88,89 ONKEMÄENKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Onkemäenkosken laitokset ovat kauniissa kulttuurimaisemassa, yleisen tien varrella, 
linnuntietä Vesilahden keskustasta kymmenen kilometriä lounaaseen. 

Vesilahdessa on ollut useita jalkamyllyjä vuoden 1585-86 mylly luettelon mukaan. Yksi 
niistä saattoi sijaita Onkemäenkoskessa. 

Vuonna 1926 Hirvijärven laskemissuunnitelman yhteydessä tehdyssä katselmuksessa 
todettiin koskessa olevan jauhomyllyn vesiruuhineen ja turbiinikammioineen. Myllyssä 
oli yksi kivipari. Myllyn sanottiin sijainneen aiemmin ylempänä ilman patoa. Aluksi se 
oli jalkamyllynä, sitten ratasmyllynä ja vuodesta 1925 turbiinimyllynä. Mylly toimi 
ikimuistoisten nautintaoikeuksien perusteella. Vasta vuonna 1928 lahkolaiset anoivat sen 
laillistamista. Tuolloin patona toimi vähitellen nouseva maapato. Laitokseen johdettiin 
vesi noin kymmenen metrin mittaisella ruuhella. 

Mylly myytiin Virtaselle vuonna 1955. Edellinen mylläri oli laittanut kuorimakoneen, 
uuden turbiinin ja montun. Virtanen rakensi verstastilan vanhaan rakennukseen kiinni. 
Kosken vastakkaisella rannalla oleva saharakennus tehtiin vuonna 1953 Formiston 
omistaessa laitokset. Hän valoi uuden padon betonista. Viimeisinä mylläreinä toimivat 
Arvo ja Rolf Lindström, jotka korjasivat myllyn. He laittoivat ruiskivet, ryynimankelin 
ja kuorimakoneen. Apuvoimana he käyttivät öljymoottoria. 

Myllyn lohenpyrstönurkin tehty hirsirunko on perustettu lohkokivimuurille. Pärekatto on 
sammaloitunut ja viraton. Sisäosat ovat kärsineet vesivaurioista. Hirsiosat ovat vielä 
hyvät. Katto olisi pikimmiten korjattava. Myllyssä kiinni oleva verstastila ja saha ovat 
rankorakenteisia massoja, jotka on vuorattu peiterimalaudoituksella. Molemmilla on 
betoniperustus. Sahan huopakatto on kohtalaisessa kunnossa. Verstastilan katto on 
huono. Vain osa rakennuksista käytetyistä kuusiruutuisista ikkunoista on säilynyt. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
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Rak n:o 88 89 

käyttö (mylly) (saha) 
rak. aika 1800-1 loppu? 1953 
kerrosluku 2 2 
perusta lohkokivimuuri betoni pilarit 
runko, vuoraus hirsi, lohenp. ranka, peiterima 
kattomuoto harja harja, lapekatos 
kate (päre) huopa 
ulkovärit puu punamulta 
laitteet ? ? 
kunto 1988 huono kohtalainen 
erikoispiirteet katto sortunut 

LEIKKAUS MYLLYSTÄ AHA 

VERSTAS MYLLY SAHA 
SJC 
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90 UUDEN HAUTAAN MYLLY 
91 VANHAN HAUTAAN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Kylmäkosken keskustassa sijaitsee kaksi myllyä miltei kylki toisessaan kiinni. Raken-
nukset näkyvät E 80 tielle. Alajuoksun puolella on Eija Sindan omistama ja yläjuoksun 
puolella Heikki Hautaan omistama mylly. Omistajien kesken on kiistaa siitä onko Van-
halla Hautaalla oma tontti, vai kuuluuko maa Uudelle Hautaalle. Lähellä oleva Uuden 
Hautaan päärakennus ja työväenasunto ovat museoviraston suojelukohteita. 

Vuonna 1586 Kylmäkoskessa oli kaksi myllyä. Olemassa on vielä Hautaan mylly, joka 
jakautui kahdelle omistajalle, kun Gustaf Andersson Nygård testamenttasi vuonna 1857 
samat myllyoikeudet Uuden ja Vanhan Hautaan taloille. Uusitaloon kuului ylemmät 
kiviparit ja alemmat kuuluivat Vanhataloon. Ryynikiviparia käytettiin yhteisesti. Eril-
lisenä myllynä pohjoisrannalla sijainnut Kylmäkosken mylly luovutettiin vuonna 1733 
Jutilan tilan omistajalle, paroni Gustaf Adolf Meclinille. Jutilan yhdistyessä Hautaan 
kartanoon mylly vaihtoi myös omistajaa ja hävisi. Molempien tilojen halutessa omat 
myllynsä Uuden Hautaan mylly rakennettiin vanhan rakennuksen yläpuolelle vuoden 
1850 tienoilla. Myllyille tuli yhteinen ruuhi. Pato uusittiin vuonna 1921, jolloin se ra-
kennettiin betonista. Vanhan Hautaan puoli uusittiin kokonaan vuonna 1935. Vanhojen 
kiviparien lisäksi laitettiin vehnäpuoli. Voiman antoi turbiini. Mylly toimi kolmessa 
vuorossa. Sähkögeneraattorista koko kylä sai sähkönsä. Viimeiset jauhot myllyssä 
jauhettiin vuonna 1967. Uuden Hautaan puoli toimi vesirattaalla 1800-luvun. Tämän 
vuosisadan alussa tuotiin turbiini. 

Uusi mylly valuttaa sadevetensä vanhan myllyn hirsiseinälle, joka on käytännöllisesti 
katsoen hävinnyt. Jos uuden myllyn harja olisi rakennettu joen suuntaisena ongelmilta 
olisi vältytty. Hirsikehä on rakennettu lohkokivimuurin päälle. Vanhan myllyn välipoh-
jat ja koko sisusta on kadonnut. Joen puoleinen hirsiseinä kupruilee. Yläjuoksun puolei-
nen lohenpyrstönurkka on osittain auennut. Katteena on uusi aaltopelti. Ikkunat ovat 
hävinneet. Uudemmassa rakennuksessa on hakanurkkainen hirsikehä rakennettu be-
tonimuurille. Rakennus on pääosin hyvässä kunnossa. Entisen sillan kohdalla on hirsis-
sä lahovaurioita. Mylly on kärsinyt ilkivallasta: laitteita on rikottu ja sisätiloja vaurioi-
tettu. Ikkunat ovat hävinneet. Aukot on peitetty laudoin. 

AUTAAN 

UUDEN-HAUTAAN VANHAN-HA~~AN 
MYLLY MYLLY 1 



Lähteet: 

Rak n:o 90 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

(mylly) 
1850 
2 

171 

lohkokivimuuri 
hirsi, lohenpyrstö 
harja 
aaltopelti 
(punamulta) 

huono 
tyhjä kuori 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
K y lmäkosken historia 

UUDEN-HAUTAAN MYLLY 
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Rak n:o 91 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

(mylly) 
1935 
3 
betoni 

173 

hirsi, hakanurkka 
harja 
aaltopelti 
(punamulta) 
3 kiviparia, 3 valssia, sihti 
hyvä 
tontti ? 

VANHAN-HAUTAAN MYLLY 

SK 
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92. TAIPALEEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Taipaleen mylly sijaitsee Taipaleen kylässä aivan yleisen tien vieressä. Kylä on kaunis 
maisemakokonaisuus, jonka oleelisena osana mylly on. 

Taipaleen kylässä on ollut mylly jo vuonna 1586. Samalla paikalla on vuonna 1988 
palossa osittain tuhoutunut mylly. Nykyinen myllyrakennus sai luvan vuonna 1891, 
jolloin myös vastarannalle oli rakennettu vesivoimalla toiminut meijeri. Vuonna 1923 
Matti Ruokola anoi lupaa myllyn sivuun rakennetulle turbiinihuoneelle. Huone be-
tonista. Tuolloin myllyn vieressä oli myös saha. 

Kattoa ei ole uusittu palon jälkeen. Ulkopuolelta lohkokivimuurille rakennettu, lohen-
pyrstöliitoksin tehty hirsirunko on hyvässä punamullassa, sisäpuolelta seinät ovat hiil-
tyneet. Laitteet ovat hävinneet. Myllyrakennuksen vieressä ollut sahaosa on hävitetty. 
Seinään on jäänyt muistoksi sahan toiminnan vaatimia aukkoja. Rakennus olisi pian 
katettava uudelleen. Betonipato on hyvässä kunnossa. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

.. : · ·· .. . . 



Rak n:o 92 

käyttö 
rak. aika 
kerros luku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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(mylly) 
1800-luvun loppu 
2 
lohkokivimuuri 
hirsi, hakanurkka 
harja 
kattotiili 
punamulta, valkoinen 

huono 
katto hävinnyt, sisukset hiiltyneet 
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93. HAKKILAN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Hakkilan mylly sijaitsee pienen hiekkatien varrella noin kolme kilometriä Urjalan kes-
kustasta pohjoiseen. Myllyn omistaa lahkokunta, joka ei ole päässyt yksimielisyyteen 
rakennuksen vaatimista kunnostustoimenpiteistä. 

Hakkilan myllystä on tehty laillistamisanomus vuonna 1915 August Pusan, Juho Mäke-
län ja Viktor Lellan toimesta. Anomuksessa todettiin paikalla olleen jo vuosikymmenten 
ajan myllyn. Se oli useasti rakennettu uudelleen. Mylly oli uusittu vuonna 1914 ja sinne 
oli lisätty sähkölaitos. Mylly on ilmeisesti ollut aluksi vesirattaalla toimiva. Vuoden 
1914 korjauksissa laitettiin turbiini. 

Korkealle lohkokivimuurillc rakennettu hakanurkkaincn hirsikehä on kohtalaisessa kun-
nossa. Hirsiscinä on hävinnyt entisen ruuhcn luota. Katto on suurimmaksi osaksi hä-
vinnyt myllyn ollessa hoitamatta 30-40 vuotta. Laitteet ja välipohjat ovat kärsineet 
vesivaurioista. Ikkunaruudut ovat hävinneet. Rakennuksen vieressä pienellä mäellä on 
myllärin asunto. Myös se on päässyt huonoon kuntoon katon vuodcttua. 

Vaikuttava laitos olisi vielä pelastettavissa kattamalla. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

(") 

/\ 
0 1 ,........, 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

93 

(mylly) 
1800-1 loppu 
2+torni 
korkea lohkokivimuuri 
hirsi, hakanurkka 
harja 
(tiili) 
puu 
2 kiviparia 
huono 
komea, vaikuttava 

177 

(myllärin asunto) 
1800-1 loppu 
1 
lohkokivimuuri 
hirsi, lyhytnurkka 
harja 
tiili 
punamulta, valkoinen 

huono 
uunit rikottu, vesivaurioita 
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94. NOKOORINKOSKEN RAUNIOT 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Honkolan kartanon omistama Nokoorinkoski sijaitsee miltei kaksi kilometriä Hakkilan 
myllyä ylempänä Tarpianjoessa. 

Saari jakaa Nokoorinkosken kahteen haaraan. Vesireitillä olevia Korte-, Rauta- ja 
Nuutajärveä on laskettu vuonna 1822-23 sekä 1857-58, jolloin rakennettiin uudet 
padot ja vesilaitokset, eteläinen haara perattiin ja kosken alaosaa syvennettiin. 

Vuonna 1867-68 rakennetussa kaksikerroksisessa myllyssä oli kaksi kiviparia ja ryyni-
kone. Saha oli erillisenä rakennuksena. Padolta molemmille laitoksille johti lohkokivin 
reunustettu juopa. Sahan viereen rakennettiin vuonna 1935 uusi höylärakennus. Päre-
höylä oli ulkona. Laitokset paloivat vuonna 1955. 

Hirsi- ja puuosien rippeitä on jäänyt kaksimetrisen lohkokivimuurin sisään. Raunioissa 
kasvaa kuusi ja koivu tiheänä metsikkönä. Sahan betoniperustukset ovat metsässä sam-
maloituneina. Laitteet on poistettu. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
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95. KUOHIJOEN SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Tauno Tyrnin omistama Kuohijoen saha on piilossa tiheässä lehdossa, neljän kilometrin 
päässä Kuohijoen keskustasta etelään. Sahalle johtaa polku yleiseltä tieltä. 

Kuohijoen sahassa on päivämäärä 18.6.1903, joka on ilmeisesti valmistumisajankohta. 
Voiman antoi vesiratas, joka on vieläkin paikoillaan. Se uusittiin noin neljäkymmentä 
vuotta sitten. Puukchäincn raami on myös paikoillaan. Raami on perustettu betonipe-
rustuksille. Rakennuksen kyljessä on ollut pärehöyläkatos. Sahaa on käytetty vain ke-
väisin ja syksyisin. Viimeksi se on toiminut vuonna 1962. 

Rankorakenteinen, osittain peiterimalla vuorattu, rakennus on perustettu luonnonkivistä 
ladotuille pilareille. Katto uusittiin vuonna 1981, jolloin huonokuntoinen pärekate pois-
tettiin, tilalle laitettiin aaltopelti. Osa kattotuoleistakin jouduttiin vaihtamaan. Rakennus 
on sen verran vino ettei vcsiratas mahdu pyörimään. Pärehöylän katos roikkuu pitkin 
seinää . Tuet ovat hävinneet. 

Kuohijoen saha on ainoa Tampereen vesi- ja yrnpäristöpiirin alueella säilynyt vesirat-
taalla toimiva saha. 

Suulliset tiedot: 
Tauno Tyrni 
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Rak n:o 95 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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(saha) 
1903? 
2 
luonnonkivipilarit 
ranko, peiterima 
harja 
aaltopelti 
punamulta 
puuraami 
hyvä 
vesiratas 
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96,97 MYLL YKOSKEN MYLLY JA HÖYLÄOSA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Suoma Järvisen omistama Myllykosken mylly ja häyläosa sijaitsevat aivan yleisen tien 
vieressä. 

Myllykoskessa on ollut pienempi mylly 1800-luvulla nykyisten rakennusten alapuolella. 
Tiilirakennus on ilmeisesti tehty vuonna 1914 vastaperustetun yrityksen toimesta. Lai-
tos keskittyi pääasiassa rehuviljan jauhatukseen. Laitteiksi tuli kaksi kiviparia, ohran ja 
kauran kuorijat sekä ryynin litistäjä. Rankorakenteinen höyläosa on rakennettu 1920-
luvulla. Toimintaa paikalla on ollut vielä 1970-luvulla. 

Mylly on hyvässä kunnossa. Aaltopeltikate on laitettu vuonna 1968, jolloin poistettiin 
vanha pärekatto. Ikkunoiden yläpuolella on halkeamia. Betonipato on paikoillaan. Tam-
pereen vesi ja ympäristöpiirin alueella on vain kolme tiilestä rakennettua myllyä: Myl-
lykosken mylly, Aitoon mylly ja Pourun mylly. 

Suomen kauppa ja teollisuus kuvina 
Suulliset tiedot: 

Suoma Järvinen 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 

kunto 1988 
erikoispiirteet 

.. 
... .. 

96 

(mylly) 
1914 
2 
lohkokivimuuri 
tiili,ranko,peiter. 
harja 
aaltopelti 
punatiili, puu 
2 kiviparia, 2 kuorimak. 
ryynin litistäjä 
hyvä 
ainoita tiilimyllyjä 
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. ; 
'•, 
• . 

97 

(höyläosa) 
1920-1 
2 
betoni 
ranko, peiterima 
harja 
aaltopelti 
puu 
höylä 

kohtalainen 

, . . -c...: 
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98,99 AITOON MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Unto Sandholmin omistama Aitoon mylly ja saharakennus sijaitsevat miltei Aitoon 
keskustassa. Yleiseltä tieltä ei ole suoraa näköyhteyttä Sandholmin pihapiirissä olevalle 
rakennukselle. 

Aitoon myllyn paikalla on sijainnut Kouvolan kylän lahkomylly 1700-luvulla. August 
Hyöki haki vuonna 1877 lupaa paikalle tulevan tullimyllyn perustamiseen. Myllyyn tuli 
kaksi kiviparia. Hyökin jälkeen kolmantena omistajana on Unto Sandholn, joka osti 
rakennukset vuonna 1932. Myllyosa paloi vuonna 1933. Se rakennettiin uudelleen sa-
malle paikalle tiilestä. Aiemmin rakennettu, palolta säästynyt, konehuone oli myös tii-
lestä. Konehuoneen päälle tuli saha rankorakenteisena. 

Myllyssä on kaikki laitteet paikoillaan: kaksi kiviparia. Raami on poistettu 1950-luvul-
la. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa. Ikkunoiden ja ovien päällä on pieniä hal-
keamia. Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueella on kolme tiilestä rakennettua myl-
lyä. Kaksi niistä sijaitsee Luopioisissa. Kolmas on Pourun mylly. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
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Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

98 

(mylly) 
1933 
2 
betoni 
tiili, ranka 
harja 
tiili 
punatiili, punam. 
2 kiviparia 
kohtalainen 
halkeamia 
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99 

konehuone (saha) 
1900-1 alku? 
2 
betoni 
tiili, ranka, peiter. 
harja 
tiili 
punatiili, punamulta 

kohtalainen 
kaunis kokonaisuus 
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100. KUOHUVAISTEN VESIMYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Lahkokunnan omistama Kuohuvaisten vesimylly sijaitsee kauniissa maisemassa, aivan 
tien vieressä, silti hieman sivussa. 

Myllyjoki on perinteinen jauhatuspaikka. Kolmesta myllystä on jäljellä yksi: Kuohu-
vaisten mylly. Sen alapuolella samassa koskessa on ollut Nurmisen mylly. Muutaman 
kilometrin alempana on ollut Haapaniemen talon mylly. 

Vuonna 1897 Kuohuvaisten kosken yläosaan rakennettiin uudelleen Maltsian- ja Pek-
kalankylän yhteismylly korkealle kivijalalle. Ylävesirattaasta saatu voima pyöritti kahta 
kiviparia. Rakennus tehtiin hieman aiottua suuremmaksi. Yläjuoksun kosken puoleinen 
nurkka tuli naapurin, Evert Haapaniemen maille. Riidan jälkeen kyläläiset poistivat 
rajan yli menevän nurkan, joka puuttuu vielä tänäänkin. 

Rakennus on hyväkuntoinen. Pärekatto on uusittu vuonna 1980. Ruuhi, vesiratas ja 
voimansiirtokoneisto ovat hävinneet. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Suulliset tiedot: 

,' , 
- -:. 
"",, ,, 
',, 

:' -

Simo Arra 

0 1 2 3 



Rak n:o 100 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

0 1 2 3 

187 

(mylly) 
1897 
2 
lohkokivimuuri 
hirsi, lohenpyrstö 
harja 
päre 
puu, ovet keltamulta 

hyvä 
maisemallinen, nurkka poistettu 

0 2 

0 2 

3 1 

3 
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101. KYNNYSKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Perikunnan omistama Kynnyskosken mylly s1Ja1tsee Pääskylänjoessa, vaikuttavassa 
koskimaisemassa. Yleiseltä tieltä aukeaa näkymä myllylle. 

Kynnyskoskessa oli lahkokunnan omistama jalkamylly, kun Otto Alanen anoi lupaa 
myllyn, sahan ja kovasinhiomon perustamiseen vuonna 1903 vuokrattuaan lahkon osuu-
det koskesta. Jo jalkamyllylle varastoitiin vettä koko kosken yli ulottuvalla padalla. 
Koskessa oli lisäksi uittoruuhi. Vanha mylly jäi käyttämättömäksi ja hävisi. Uuteen 
myllyyn tuli kolme jauhokiveä, yksi kauraryynikivipari ja ohraryynikone. Myllyn kyl-
keen rakennettiin saha ja kovasinhiomo. Myllyosa toimi sähkölaitoksena 1940-lu-
vulla. Siipirakennuksessa oli saha. Kovasinhiomosta ei ole tuolta ajalta mainintaa. 

Pitkänurkkaisen, hirsirunkoisen myllyn katto on osaksi hävinnyt. Rakennus on perustet-
tu osin lohkokivi- osin betonimuurille. Rakennusmassassa on erikoisuutena frontoni, 
jossa on kolmion muotoinen ikkuna. Kaikki ikkunat on jaettu pieniin ruutuihin. Väli-
pohjissa on vesivaurioita, joita oli vaikea tarkastella myllyn ollessa täynnä romua. Ta-
varan joukosta oli mahdotonta etsiä myllyn laitteita, joita näytti olevan. Voimansiirto-
koneisto oli paikoillaan. Rakennus on nopeasti häviämässä, jollei kattamista tehdä pian. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

LAHKOMYLLY 
' 

0 



Rak n:o 101 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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(mylly, sähkölaitos) 
1903 
2 
lohkokivi, betoni 
hirsi, pitkänurkka 
harja, frontoni 
( saumattu pelti) 
punamulta 
? 
huono 
maisemallinen 
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102. MYLLY- ELI YLIMYLL YKOSKI 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Yksityisen omistuksessa oleva Myllykoski sijaitsee 200 metrin päässä pieneltä hiekka-
tieltä, metsässä, Pääskylänjoessa. 

Mylly koskeen tuli ensimmäiset laitokset vuonna 1893. Tuolloin Kustaa Yrjölä ja Mala-
kias Järvinen olivat saaneet valmiiksi myllyn, jossa oli kaksi kiviparia ja ryynikone. 
Vain muutamaa vuotta myöhemmin rakennuksen kylkeen ja vastakkaiselle rannalle 
tehtiin kovasinhiomo. 

Vuonna 1923 sanottiin vanhojen laitosten hävinneen. Längelmäen sähkö oy haki lupaa 
sähkölaitoksen perustamiseen. Pääuomaan on tehty uusi uittoruuhi vuonna 1964. Padot 
ovat hyvässä kunnossa. 

Metsässä sijaitseva sähkölaitos on muutettu kesämökiksi. Laitteet on poistettu lukuunot-
tamatta koskessa olevia metalliosia. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

Rak n:o 102 

käyttö 
rak. aika 
kerros luku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

UITTORUUHI 

KOV ASINHIOMO 
1lQ 

(sähkölaitos) kesämökki 
1923 
1 
betoni 
hirsi, ly hytnurkka 
harja 
huopa 
punamulta 

hyvä 
betonipato hyvä, uittoruuhi 
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103,104 TALVIAISTAIPALEENKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Keskisen perikunnan omistuksessa oleva Talviaistaipaleenkoski on kohtalaisen vaikeasti 
saavutettavissa, vaikka se onkin miltei Talviaisten keskustassa. 

Talviaistaipaleenkoski on perinteinen myllypaikka. Yliseen koskeen on tehty nykyiset 
rakennukset vuonna 1927. Rakentajina olivat Rapola, Korhola, Iso-Tarkkala ja Hara. 
Laitteiksi tuli kuorimakivi, kaksi kiviparia, kauraryynin litistyskone ja sähkögeneraattori. 
Myllyyn kiinni tehtiin rankorakenteinen saha, jonne ostettiin rautaraami ja kanttausko-
ne. Laitokset toimivat kahdella turbiinilla. Myllärin asunto rakennettiin laitosten viereen 
vuonna 1930. Toiminta loppui noin kaksikymmentä vuotta sitten. Keskisessä koskessa 
on ollut 1800-luvun lopulla rakennetut~ vesirattaalla toimineet, meijeri ja mylly, jotka 
hävisivät 1900-luvun alussa. 

Hirsirakenteisen hakanurkkaisen myllyn katto romahti kevättalvella 1987. Vesivahinko-
ja rakennuksessa on pidemmältä ajalta. Sekä mylly että saha on perustettu betonimuu-
rille. Sahan seinät ovat kokonaan kaatuneet. Seinät ja katto ovat epämääraisenä kasana 
hirsikehän vieressä. Mylly olisi pelastettavissa kattamalla. Sahan osuutta olisi ainakin 
siivottava. Betonijalustalla seisovan raamin suojaamismahdollisuudet olisi tutkittava. 
Rakennusten vieressä oleva hyväkuntoinen myllärin asunto toimii kesämökkinä. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

Suulliset tiedot: 
Yrjö Auranen 
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Rak n:o 103 104 

käyttö (mylly) (saha) (myllärin as.) 
kesäm. 

rak. aika 1927-28 1930-1? 1930 
kerros luku 2 1 1 
perusta betoni betoni betoni 
runko, vuoraus hirsi, hakanurkka (ranko) ranko, peiterima 
kattomuoto (harja) (harja) harja 
kate (päre) (päre) tiili 
ulkovärit puu (puu) punamulta, valkoinen 
laitteet 3 kivip.litistysk. rautar. 
kunto huono huono hyvä 
erikoispiirteet katto poissa rauniot 

}:tXP-!YN -··· 
HIRSIKEHÄ S~L A 

~i 
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105. SAHRAKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Rakennus sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla, pellon ja puuston rajassa. 
Yleiseltä tieltä aukeaa näkymä myllylle ja muiden Pertti Sahrakosen 
rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen. 

Sahrakosken tullimylly on rakennettu vuonna 1905, jolloin se oli kaksikerroksinen. 
Ensimmäinen kerros oli kokonaan lohkokiveä. Toinen kerros oli rankorakenteinen. Ra-
kennusta korotettiin 1940-luvun korjausten yhteydessä kerroksella. Laitteina on kaksi 
kiviparia, ryynimankeli ja kuorimakone. Laitokseen johtaa paineputki betoniselta padol-
ta. Paikalla on jauhettu kymmenen vuotta sitten. 

Sahrakoskessa on ollut Pertti Sahrakosken mukaan nykyisen myllyn vieressä, toisessa 
uomassa jalkamylly. Sitten vesiratasmylly hieman nykyistä rakennusta alempana. Sa-
harakennus on purettu myllyn vierestä 1950-luvulla. 

Rankorakenteinen osa on vuorattu peiterimalaudoituksella. Toisessa kerroksessa on 
sisävuorauksena helmiponttipaneli. Lohkokivimuurissa on kaksitoistaruutuisia ja ranko-
rakenteisessa osassa kuusiruutuisia ikkunoita. Kattomateriaalina on käytetty tiiltä. Pertti 
Sahrakoski aikoo pitää myllyn kunnossa. Myös pato on kunnossa. Paineputki vaatii 
korjausta. 

Suulliset tiedot: 
Pertti Sahrakoski 



Rak n:o 105 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 
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(mylly) 
1905 
3 
lohkokivi 
rankorakenne, peiterima 
harja 
tiili 
keltamulta 
2 kiviparia, ryynimankeli, kuorimakone 
hyvä 
2.krs sisävuoraus helmipontti 
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106. PAJUKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

300 

200 

Pajukoski sijaitsee noin viisi kilometriä Sahrakoskelta yläjuoksulle. Myllyn raunio on 
piilossa metsässä 300 metrin päässä yleiseltä tieltä. 

Eino Sahra haki lupaa uuteen vesivoimalla käyvään myllyyn ja pieneen paikkakunnan 
tarpeeseen tulevaan sähkölaitokseen vuonna 1935. Koskessa oli tuolloin ollut kaksi-
kymmentä vuotta käyttämättä lahkomylly, jonka paikalle uusi pato tuli. Uuteen raken-
nukseen tuli kaksi kiviparia. Koskessa oli myös uittoruuhi, joka uusittiin rakennustöi-
den yhteydessä. 

Rankorakenteinen mylly on kaatunut rauniokasaksi. Laitteet ovat puutavaran joukossa. 
Paikka olisi siivottava ja laitteiden suojausmahdollisuudet tutkittava. Pato on kohtuul-
lisessa kunnossa. Säännöstelyluukkuja ei ole. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

Rak n:o 106 

käyttö 
rak. aika 
kerros luku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

/\ 

I~ : 

!\ 
JUUPAJOKI 'I, :. :: 

VANHA PATO 

MYLLY 
cJ~ JUUPAJOKI 

KUORE- /;, 
VESI 

(mylly) rauniot 
1935 
2 
luonnonkivi 
(ranka, peiterima) 
(harja) 
(päre) 
(puu) 
2 kiviparia 
huono 
poistettava 
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MYLLYJOKI- JAKAMA-NÄSIJÄRVI- PARKUSOJA-MYLLYOJA 

uS0" m~0R m~G 
113 {]R V POISTETTAVA V 
V PUURAAMI 

j / 
I / 
I / 

\ I / 

108~0 
/ 

\ / 
/ 

~-.01t_.: 
/ 
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/ 

10960 114 / 
/ 

V / 
/ 

/ 0 110 

V KOKONAISUUS 

V PIHAPIIRISSÄ 
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107. HAAPAKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Histora 

1988 

Lähteet: 

Aaro Myllymäen omistama mylly siajitsee Pengonpohjassa Myllymäen pihapiirissä. 

Ensimmäiset kirjalliset tiedot Haapakosken myllystä on vuodelta 1909. Heinonen anoi 
lupaa sahan rakentamiseen Haapakosken yläpuolelle samalla mainitaan alemmassa 
koskessa olleen Albanus Pakan, nykyisen Haapakosken myllyn, jonka oli rakentanut 
Selin. Tuon jälkeen rakennus on vaihtanut omistajaa useampaan kertaan. Haapakosken 
myllyssä oli kolme kiviparia. Yksi oli toisessa kerroksessa, kaksi ensimmäisessä. Lisäk-
si oli kauraryynin litistäjä. Kotitarvemylly jauhoi ruis- ja mallasjauhoja ja vehnää. Vesi 
varastoitiin joen poikki ulottuvalla padalla. Rattaaseen se johdettiin puista ruuhta pit-
kin. Mylly on ollut jauhamatta kuusikymmentä vuotta. 

Heinosen sahan yläpuolella on ollut Jylhänkosken mylly. Haapakosken alapuolella on 
ollut jalkamylly ja pärehöylä, jotka hävisivät jo 1900-luvun alussa. 

Haapakosken myllyn laitteet on hävitetty. Rakennus toimii varastona. Pitkänurkkainen 
hirsirunko on hyväkuntoinen. Perustuksina on käytetty luonnonkivistä ladattua pilaria. 
Päädyssä on samanalinen vinolaudoitus kuin Kurun museon alueella olevassa vanhassa 
Rosilan myllyssä, joka on 1800-luvun alusta. Katteena on aaltopelti alla on vanha päre. 
Ikkunat ovat kuusiruutuisia. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suullist tiedot: 

Rauha Myllymäki 



Rak n:o 107 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

199 

varasto (mylly) 
1909 ennen 
2 
luonnonkivistä koottu pilari 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
aaltopelti, alla päre 
puu 

hyvä 
pihapiirissä 
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108,109,110 ALISEN PARKKUUNKOSKEN MYLLYT JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Parkkuussa sijaitsevat Alisen Parkkuunkosken laitokset muodostavat vaikuttavan koko-
naisuuden. Varsinkin yleisen tien sillalta aukeaa varraton näkymä laioksille. Yhteis-
mylly on lahkokunnan ja muu osa kokonaisuudesta on A-mainoksen. 

Parkkuunkoskella on ollut useita laitoksia. Itärannalla oli ensin lahkomylly 1500-luvul-
la. Se oli yksikiviparinen, jalkamylly. Jauhatus tapahtui kotitarpeeseen. Rakennus rap-
peutui 1900-luvun alussa ja on hävinnyt. Länsirannalle Eklöf perusti vuonna 1854 
vesisahan. Se oli kaksikehäinen. Sahan viereen tuli mylly vuonna 1906 Lamminperän 
rakentamana. Myllyssä oli kaksi jauhokiviparia ja ryynikivipari. Hän rakensi myös ny-
kyisen sahan 1910-luvulla Eklöfin sahan tuhouduttua tulipalossa.Sahaan tuli rautaraa-
mi ja sirkkeli. Voimanlähteenä oli turbiini.Tällä hetkellä kolmantena laitoksena oleva 
yhteismylly rakennettiin vuonna 1935 vanhojen laitosten yläpuolelle. 

Kaikki Parkkuunkosken rakennukset ovat rankorakenteisia. Vanhassa myllyssä on vaa-
kaponttivuoraus, muissa ritkennelmissa on peiterimalaudoitus. Vanha mylly on perus-
tettu lohkokivimuurille, saha lohkokivipilareille ja osittain -muurille. Yhteismyllyn 
perustukset ovat betonia. Vanhassa myllyssä ja sahassa on katteena käytetty aaltopeltiä, 
yhteismyllyssä huopakatetta. Vanhassa myllyssä on 15- ja 12-ruutuisia ikkunoita. Pihan 
puolella ikkunoiden ylärena on kaareva. Sahassa on käytetty kuusiruutuisia ja yhteis-
myllyssä vaakasuunnassa kolmeen osaan jacttuja ikkunoita. Rakennukset ovat hyväkun-
toisia. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Myllyjä Kurussa 

Suulliset tiedot: 
0 Ui Hankala 

I ,' 

UITTORUUHI ,'/ ., , , MYLLY MYLLY SAHA 
'LAHKOMY.f.iY ', , 

r:i~ 
( :, ;' 

11 ,1 ir~µy 
.... : 

·yi:., · .. 

UITTORUUHI 
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Rak n:o 110 108 109 

käyttö mylly (saha) (mylly) 
rak. aika 1935 1910-1 1906 
kerrosluku 2 1-2 2 
perusta betoni lohkok. lohkokivimuuri 
runko, vuoraus ranko, ranko, ranko, vaakapontti 

peiter. peiter. 
kattomuoto harja harja harja 
kate huopa aaltop. aaltopelti 
ulkovärit punam. punam. punamulta, 

valkoinen 
laitteet kammiom. rautar. 2 ki viparia, 

sirkkeli ryynipari 
kunto 1988 hyvä hyvä hyvä 
erikoispiirteet näyttävä kokonaisuus 

.... _ ... --- -- - - -·· -··· 

SAHA MYLLY MYLLY 

1 ---~ ,. =-
' ,r-...;.,~~ - .. ·:-,.,_ 

, \?"(lt·~N~g:. :_ 
._,;,;.. -~ 
~-.q_.~ 

MYLLY LLY 5;., 
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111. YLISEN PARKKUUNKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Ylisen Parkkuunkosken mylly sijaitsee puoli kilometriä Alisen kosken laitosten yläpuo-
lella. Myllylle on kohtalaisen vaikea yhteys ja se on aivan kesämökkinä toimivan van-
han asuinrakennuksen pihapiirissä. 

Parkkuun ylisessä koskessa on vanhoista ajoista ollut lahkomylly. Nykyinen mylly saat-
taa olla rakennettu vuonna 1880. Jauho- ja ryynikiveä pyöritti 1930-luvulla 23 hevos-
voimainen turbiini. Lisävoimana oli polttomoottori. Generaattori tuotti sähkön lähitaloi-
hin. 

Myllyn kylkeen rakennettu betoninen lisäosa on tuhoutunut palossa. Hirsirunkoinen 
pitkänurkkainen mylly on rakennettu betoniperustalle. Katteena on käytetty aaltopeltiä. 
Myllyssä on t-ikkunoita ja neliruutuisia ikkunoita. Rakennus on kohtalisessa kunnossa. 
Pato sortui keväällä 1988. Vesi tulvi vasten rakennuksen hirsiseinää. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

YLÖJÄRVI 

UITIORUUHI 
' 



Rak n:o 111 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 
erikoispiirteet 
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(mylly) 
1880? 
2 
betoni 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
aaltopelti 
(punamulta) 
? 
kohtalainen 
pato sortui 1988 
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112,113 PARKUSPÄÄNKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Parkuspäänkoski sijaitsee Luhalahdelta Kuruun kulkevalta tieltä 200 metriä etelään, 
pienen hiekkatien varrellella. Myllyrakennus on vaivan tien vieressä. 

Parkuspään koskessa on alunperin ollut jalkamylly. Paikalle oli rakennettu vuoteen 1886 
mennessä suurempi mylly ja saharakennus, jotka Kustaa Selin vuokrasi lahkolta viidek-
sikymmeneksi vuodeksi ja rakensi uuden, kahdella kiviparilla ja ryyniparilla toimivan 
myllyn sekä sahan. Uusi vuokrasopimus vahvistettiin Kalle Pirttijoen kanssa vuonna 
1917, jolloin hän ilmeisesti rakensi myllyn ja sahan uudelleen. Koskeen tuli myös uitto-
ruuhi. 

Parkuspään hakanurkkainen hirsirunkoinen mylly on päässyt huonoon kuntoon. Kattoa 
ei käytännöllisesti katsoen ole. Vesivaurioita myllyssä on pitkältä ajalta. Kosken puo-
leiset alimmat hirret ovat hävinneet kokonaan. Tie aiheuttaa ongelmia itäseinällä. Mylly 
on perustettu osaksi luonnonkiville osaksi betonimuurille. Laitteet ovat vielä sisällä, 
mutta kevättulvat huuhtelevat tukirakenteiden alaosaa. Laitos vaatisi pikaisia toimia 
säilyäkseen. Erikoisuutena myllyssä on oven päälle muodostunut frontoni. Myllyssä on 
ilmeisesti käytetty pareittain kahdeksanruutuisia ikkunoita. Suurin osa ikkunoista on 
kokonaan hävinnyt. 

Sahasta on jäljellä koskessa sojottava puukehäinen raami, jonka mahdollista suojausta 
olisi tutkittava. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 



Rak n:o 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
ulkovärit 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

I • 
.,1 ,· 

, -
i _i,,_ 

I ( ·, 
I /• • . / . 

•• f I 

, j 1 
, / ' 1 

112 

(mylly) 
1917? 
2 
luonnonkivi, betoni 
hirsi, hakanurkka 
harja, Frontoni 
(huopa, alla päre) 
(punamulta) 
2 kiviparia, ryynipari 
huono 
vaatii pikaisia toimia 
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/ 

113 

(saha) 
1917? 

puuraami 

rakennus hävinnyt 

_/_·,,<-.>, 
, ,' . 
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114. JUHTIMÄEN TOINEN MYLLY 

Sijainti 

1988 

Juhtimäen toinen mylly on metsässä, lähellä Luhalahden tietä. Raunioille ei johda tietä. 

Juhtimäen toinen mylly on ilmeisesti ollut myös jalkamylly. Pitkänuraakisesta hirsirun-
koisesta rakennuksesta on rauniot jällellä. Hirsikehä on vielä muodossaan. Pato on 
hävinnyt. Uittokourusta on rippeitä näkyvissä. Puuosien aiheuttamat loukut olisi poistet-
tava paikalta. 

Suulliset tiedot: 

100 
0 

Olli Hankala 

Rak n:o 114 

käyttö 
rak. aika 
kerrosluku 
perusta 
runko, vuoraus 
kattomuoto 
kate 
laitteet 
kunto 1988 
erikoispiirteet 

(mylly) rauniot 
? 
1 
nurkkakivet 
hirsi, pitkänurkka 
(harja) 
ulkovärit puu 

huono 
maisemoitava 
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115. JUHTIMÄEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Juhtimäen toinen mylly on metsätien varrella, aivan uuden sillan kupeessa. Mylly on 
lahkokunnan omistuksessa. 

Mylly on toiminut vain keväisin ja syksyisin. Rakennukseen on jätetty kivipari, toro ja 
kahna, jotka ovat hävinneet lattian pudotessa. Laudat ovat myllyn sisässä. Museoviras-
ton kuva-arkistossa on kuvasarja myllystä aikana, jolloin lattia ja laitteet olivat paikoil-
laan. 

Pitkänurkkainen pyöröhirrestä tehty hirsikehä on hyvässä kunnossa. Myös pärekatto 
näyttää olevan kunnossa. lkkunana toimivat hirteen lovetut aukot. Laitokseen johtanut 
puinen ruuhi on hävinnyt. Koskessa olleesta uittoruuhesta ei ole jälkeäkään. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 
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116. KURUN ULKOMUSEO, ROSILAN JALKAMYLLY 

Sijainti 

1988 

Rasimäen lahkon jalkamylly siirrettiin Myllyjoesta, läheltä Iso-Mustajärveä Kurun 
ulkomuseoalueelle, paikalle, jossa on ollut mylly. 

Lahkon mylly on rakennettu 1800-luvun alussa. Se on tyyppinä kehittyneempi muoto, 
jossa kivipari on nostettu korokkeelle. Nurkassa on lohkokivistä rakennettu tulipesä. 
Hirsirunkoisen, pitkänurkkaisen rakennuksen päätykolmio on vinolaudoitettu. Raken-
nuksessa on yksi ikkuna, joka on saatettu laittaa myöhemmin. Muissa alueen jalkamyl-
lyissä ikkunan virkaa hoitavat hirteen kolotut aukot. Perustuksena on käytetty luonnon-
ki vinurkkia. 

Myllyä on pidetty käyttökunnossa. Pienestä padasta on johdettu jalkaan puinen ruuhi. 

Suulliset tiedot: 
museon hoitaja 
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museo Galkamylly) 
1800-1 alku 
1 
nurkkakivet 
hirsi, pitkänurkka, vino!. päätyk. 
harja 
päre 
puu 
kivipari 
hyvä 
käyttökunnossa, tulisija 
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117. KOSKENKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Koskenkoski sijaitsee miltei Kurun keskustassa. Varsinkin uittoruuhi kiinnittää ohikul-
kijan huomion koskea ylittävällä sillalla. Latvalan omistama mylly ja kosken muut 
rakennukset muodostavat ehjän rakennuskokonaisuuden. 

Manu Huumon mukaan Koskenkoskessa on ollut mylly ikimuistoisista ajoista. Kartassa 
paikalla on nykyistä rakennusta pienempi mylly vuonna 1907. Vanhan myllyn lohkoki-
viperustusta on osittain käytetty suuremman rankorakenteisen rakennuksen kivijalkana. 
Muilta osin perustus on betonia. Huumo sanoi laitoksen toimineen vielä kymmenen 
vuotta sitten vesirattaalla. Mylly on kuulunut lahkokunnalle 1950-luvulle asti. Kolmen 
kiviparin lisäksi rakennuksessa on uusia laitteita. Toisella rannalla on ollut vuosisadan 
vaihteessa meijeri. Sinne vesi tuli omaa ruuhta pitkin. Voimanlähteenä toimi turbiini. 
Kosken yli kulki silta, jonka lohkokivistä tehty tukiarkku on vielä koskessa. Meijeri on 
hävinnyt. 

Mylly on rankorakenteinen peiterimalla vuorattu massa. Rakennus on avoin sisältä. 
Ruuhi päättyy rakennuksen sisässä kuin ylävesiratasmyllyissä. Katteena on aaltopelti. 
Rakennuksessa on käytetty sekä kahdeksanruutuisia ikkunoita ryhminä tai pystysuun-
nassa kahteen osaan laettuja ikkunoita. Koskessa on huonossa kunnossa oleva uitto-
ruuhi. Se on ainoa Tampereen vesipiirin alueella, myllyn yhteydessä oleva ruuhi, joka 
on muodossaan. Ruuhi olisi säilytettävä. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Manu Huuma 
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(mylly) 
1900-1 alku? 
2 
lohkokivimuuri, betoni 
rankorakenne, peiterima 
harja 
aaltopelti 
punamulta, valkoinen, ovet ruskeat 
3 kiviparia, uudet laitteet 
kohtalainen 
vanha kivijalka, uittoruuhi, 
maisema 
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118. LUOMAJÄRVEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Luomajärven tilan jalkamylly sijaitsee metsässä pienen puron varrella. Rakennus on 
vaikeasti saavutettavissa. Kurusta Parkanoon kulkevalta tieltä sinne on matkaa reilu 
kilometri ensin Luomajärven taloon kulkevaa hiekka tietä, sitten metsätietä ja lopulta 
polkua pitkin. 

Luomajärven mylly on rakennettu 1850-luvulla metsään, puron varrelle. Samaan aikaan 
Luomajärven päärakennukset tulivat läheiselle mäelle. 

Mylly on tehty pyöreistä hirsistä. Matalan rakennuksen alimmat hirret ovat hävinneet. 
Ovesta tuskin mahtuu sisään. Huonokuntoinen malkakatto on sammaloitunut. Sisällä on 
toro ja kiviparit. Rakennus on nopeaan tahtiin rappeutumassa. Vain pikaiset toimet 
voivat pelastaa sen. 

Suulliset tiedot: 
Luomajärven isäntä 
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Galkamylly) 
1850-1 
1 
nurkkakivet 
pyöröhirsi 
harja 
malkakatto 
puu 
kivipari 
huono 
vaatii pikaisia toimia 
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119. NIINIMÄEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lahkokunnan omistama Niinimäen jalkamylly sijaitsee lähellä Kurusta Virroille ja Kih-
niöön jakautuvan tien risteystä. Myllylle on matkaa yleiseltä tieltä vain 300 mertiä, 
teitä ja polkuja pitkin yli puoli kilometriä. Mylly sijaitsee Niinimäen talon peltoau-
keaman reunassa. 

Myllyrakennuksessa on ollut yksi kivipari. Voima saatiin vesirattaasta. Purossa oli kaksi 
pientä muutamasta poikittaisesta hirrestä tehtyä patoa, jotka varastoivat tarvittavan 
veden. 

Mylly on ollut käyttämättä seitsemänkymmentä vuotta. Neljä osakasta ovat riidelleet 
laitoksen kunnostuksesta pääsemättä yhteisymmärrykseen. Rakennukselle ei ole kun-
nostettu käytöstä poiston jälkeen. 

Riutan ja Suutarilan myllyt ovat hävinneet Niinimäen ala- ja yläpuolelta. Viereisestä 
purosta on hävinnyt Hietakankaan mylly. 

Mylly on perustettu nurkkakivistä kootuille pilareille. Pitkänurkkainen hirsirunko on 
kohtalaisessa kunnossa. Pärekatto on miltei kokonaan hävinnyt. Lattia ja välipohja ovat 
erittäin huonossa kunnossa. Myllyssä ei ole ollut ikkunoita, vain hirteen lovetut aukot. 
Puuosat rappeutuvat hitaasti. 

Suulliset tiedot: 
Miilumaan talon isäntä 
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(mylly) 
1800-1 loppu? 
2 
luonnonkivistä kootut pilarit 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
(päre) 
puu 

huono 
häviämässä 
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120. PUNTASENKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Lahkokunnan omistama Puntasen mylly sijaitsee Kuru-Kihniö tieltä viisi kilometriä 
pohjoiseen. Viimeinen puoli kilometriä on kuljettava metsäpolkua pitkin. 

Ensimmäiset tiedot Puntasen myllystä ovat 1630-luvulta, joka on aina ollut jalkamylly. 
Rakennus on hyvässä kunnossa. Laitteet ovat päässeet häviämään. Lahkokunta on uu-
sinut katon viimeksi kaksi vuotta sitten. 

Pyöreästä hirrestä koottu hirsirunkoinen rakennus sijaitsee metsässä. Sisällä on ollut 
yksi kivipari, josta vain kivet ovat jäljellä. Lisäksi nurkassa on lohkokivestä rakennettu 
tulipesä. Ikkunoita ei myllyssä ole, sen sijaan on käytetty hirteen lovettuja aukkoja. 
Lattialudat on ladottu suoraan hirsikertojen väliin. Betonipato on hyvässä kunnossa. 
Patoluukkuja ei ole. Myllyn sivussa on uittoruuhen rippeitä. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Suulliset tiedot: 

Olli Hankala 
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Galkamylly) 
1800-1 loppu 
1 
luonnonkivistä koottu pilari 
pyöröhirsi, pitkänurkka 
harja 
aaltopahvi 
puu 

hyvä 
lohkokivinen takka 
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121. HAUKAN MYLLY 

Sijainti 

1988 

Lähteet: 

10 

Haukan mylly sijaitsee Kurusta Helvetinjärven kansallispuistoon kulkevan tien varrella, 
noin puolen kilometrin päässä hiekkatieltä. Raunioille johtaa pieni polku. Asutusta ei 
ole lähellä. 

Pitkänurkkainen hirsirunko on perustettu luonnonkiville. Katto on sortunut, myös ylim-
mät hirret ovat siirtyneet paikoiltaan. Lattioita ei ole. Ikkunoina ovat toimineet hirteen 
lovetut aukot. Myllyn vieressä on uittorännin rippeet. 

Komealla koskipaikalla oleva mylly on ollut tärkeä osa maisemaa rakennus on päässyt 
kuitenkin niin huonoon kuntoon, että puuosien poisto ja paikan maisemoin olisi helpoin 
vaihtoehto paikan tulevaisuudesta päätettäessä. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
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122,123 TERÄSLAHDENKOSKEN MYLLY JA SAHA 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Teräslahdenkosken yksityisessä omistuksessa olevat laitokset sijaitsevat miltei Terälah-
den keskustassa. Padon yläpuolella on vanha kivisilta. Yleiseltä tieltä aukeaa vaikuttava 
näkymä laitoksille. 

Teräslahdenkoskessa on ollut yksiraaminen saha vuodelta 1834. Schultz anoi lupaa 
tullimyllyn perustamiseen samalle paikalle vuonna 1860. Mylly on ilmeisesti nykyisin-
kin paikalla oleva rakennus. Ainakin vuoden 1890 kartassa pato ja mylly ovat kuten 
nykyisin. Sahaa ei tuolloin ollut. Pato on kivisillan yläpuolella. 

Nykyinen saha on rakennettu hirsirunkoisen, lohkokivi muurille perustetun myllyraken-
nuksen kylkeen vuonna 1925. Saha perustettiin lohkokivi- ja betonipilareille. Rankora-
kenteista osaa vuorattaessa peiterimalaudoituksella on myös myllyn osuus vuorattu. 
Hirsiosuutta on korotettu vuonna 1939 noin kaksi metriä. Voimanlähteeksi tuli vuonna 
1915 turbiini. Myllyn koneet poistettiin vuonna 1948. Samoihin aikoihin vaihdettiin 
raami sirkkeliin. Nykyään saha toimii häyläämönä ja mylly puutyöverstaana. 

Teräslahden rakennukset ovat oleellinen osa kosken maisemaa. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

.....-1939 KOROTUS 

SAHA MYLLY S:C 
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Rak n:o 122 123 

käyttö puutyöverstas (mylly) höyläämö (saha) 
rak. aika 1860 1915 

" kerrosluku 2 1-2 
perusta lohkokivimuuri lohkokivi, betoni 
runko, vuoraus hirsi, ranka, peiterima ranka, peiterima 
kattomuoto harja harja 
kate aaltopelti aaltopelti 
ulkovärit punamulta, valkoinen punam. valkoinen 
laitteet sirkkeli, höylä 
kunto 1988 hyvä hyvä 
erikoispiirteet lattiaa laskettu toimii sähköllä 

MYLLY SAHA 
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124. KALMAKURJEN MYLLY 
125. KALMAKURJEN SÄHKÖLAITOS 

Sijainti 

Historia 

1988 

Kalmakurjenkosken laitokset sijaitsevat reilun kilometrin koilliseen Terälahden keskus-
tasta. Rakennukset sijaitsevat aivan yleisen tien vieressä. Myllyn omistaa Teisko-seura 
ja sähkölaitoksen Matti Niemi, jonka talo sijaitsee myös kosken tuntumassa. 

Kalmakurjenkoskessa on ollut ikimuistoisista ajoista jalkamylly. Nykyään joen toisella 
rannalla on vesiratasmylly, joka on ilmeisesti rakennettu vuonna 1876. Mylly on ollut 
kahdenkymmenen osakkaan. Lahkon toimesta myllyä on korjattu vuonna 1930. Tuolloin 
uusittiin vesirattaan akseli sekä korjattiin koneita ja hammasrattaita. Laitteina rakennuk-
sessa on kolme kiviparia ja ohrankuorimakone. Pärehöylä on ollut rakennuksen ulko-
puolella. 

Vastakkaisella rannalla on ollut vuonna 1936 rakennettu turbiinimylly. Siellä oli kolme 
kiviparia ohrankuorimakone ja viljan lajittelija. Mylly paloi vuonna 1980. Vanhojen 
perustusten päälle rakennettiin sähkölaitos, josta lähitalo saa sähkönsä. 

Hirsirakenteinen, pitkänurkkainen mylly on säilynyt hyväkuntoisena. Rakennus on pe-
rustettu lohkokivimuurille. Korjausten yhteydessä on perustuksiin tullut osaksi betonia. 
Katteena on aaltopelti. Myllyyn johtavan oven päällä on koristeellinen katos, samanlai-
nen on Rosilan myllyssä. Vesiratas on paikoillaan. Sähkölaitos antaa hahmollaan vaiku-
telman siitä millainen koskimaisema oli ennen paloa. 

Suulliset tiedot: 
Matti Niemi 
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museo (ratasmylly) 
1876 
2 
lohkokivimuuri, betoni 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
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punamulta, valkoinen 
3 kiviparia, kuorimakone 
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125 

sähkölaitos 
1980 
1 
betoni 
ranka, peiterima 
harja 
aaltopelti 
punamulta 
generaattori 
hyvä 
vanhoilla perustuksilla 
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126,127 TAMMIKOSKEN ALAMYLLY JA SAHAKATOS 
128,129 TAMMIKOSKEN YLÄMYLLY JA SAHAKATOS 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Paloselän ja Elänteen välisellä lyhyellä jokiosuudella. Ylämyllyn rakennukset ovat aivan 
yleisen tien vieressä. Kosken tuntumassa asuvat myös molempien laitosten omistajat: 
Alakoskella Seppo Tamminiemi ja Yläkoskella Veli-Jussi ja Raili Tamminiemi. 

Ruoveden historiassa mainitaan Tammikosken ylämyllyn olleen paikoillaan jo vuonna 
1636, jolloin se maksoi tynnyrin veroa. Se toimi lahkoperiaatteella. Omistajana oli neljä 
talollista, jotka olivat palkanneet myllärin. Rakennukset on moneen kertaan uusittu. 
Voimanlähde on vaihtunut rattaasta turbiiniin vuonna 1918. Nykyisen rakennuskokonai-
suuden vanhin osa on vuodelta 1949. Laajennuksia tehtiin vuosina 1958 ja 1981-82. 
Myllyssä on perinteisen kahden kiviparin lisäksi vasaramylly, kuorimakone vehnäko-
neisto ja lajittelija. Korkeimmalta osaltaan laitos on viisikerroksinen. Myllyn kyljessä on 
ollut raami 1920-luvulta. Nykyinen katos on rakennettu vuonna 1949. Jatko-osa tehtiin 
vuonna 1958. 

Emmanuel Tamminiemi sai oikeudet alamyllyyn vuonna 1841. Laitos toimi vesirattaal-
la. Laitteina oli kolme kiviparia ja ryynikone. Turbiini laitettiin vuonna 1917. Mylly 
paloi vuonna 1925. Hirsikehä rakennettiin vanhan aitan osista. Laitteiksi tuli kaksi kivi-
paria ja kuorimakone. Myllyn kylkeen tuli sahakatos pian palon jälkeen. 

Rakennukset muodostavat Tammikoskelle kauniin kokonaisuuden. Alamyllyn pit-
känurkkainen hirsirunko on perustettu betonimuurille. Katemateriaalina on käytetty 
pärettä. Mylläyskerrokseen johtaa koko sillan pituinen katos. Vastaavaa ei ole muissa 
Tampereen vesi- ja ympäritöpiirin alueen myllyissä. Avoin sahakatos on rankorakentei-
nen. Se on vuorattu peiterimaludoituksella ja katteena on käytetty peltiä. Ylämylly ja 
avoin sahakatos ovat rankorakenteisia. Molemmat on vuorattu peiterimalaudoituksella. 
Mylly on perustettu betonimuurille ja saha betonipilareille. Katteena myllyssä on huopa 
ja sahakatoksessa aaltopelti. Sekä Ala- että Yläkosken laitokset ovat käytössä. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 

YLÄMYLLY 
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käyttö mylly 
rak. aika 1949-82 
kerrosluku 4-5 
perusta betoni 
runko, vuoraus ranka, 

pciter. 
kattomuoto harja 
kate huopa 
ulkovärit keltam. 
laitteet 2 kivip. 

uudet 1. 
kunto 1988 hyvä 
erikoispiirteet toimii 

kokonaisuus 

Suulliset tiedot: 
Veli-Jussi ja Raili Tamminiemi 
Tamminiemen vanha emäntä 
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129 126 127 

sahakatos mylly sahakatos 
1950 1925 1920-30 
1 2 
betoni luonnonk. luonnonk. 
ranka, hirsi ranka, 
peiterima pitkän. peiter. 
harja harja harja 
aaltopelti päre pelti 
keltamulta puu punamulta 
raami, 3 kivip. raami 
sirkkeli 
kohtalainen hyvä kohtal. 
toimii toimii toimii 

SAHA MY LL Y 
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130. KANGASKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Väinö Vehkaniemem omistama Kangaskosken mylly sijaitsee Vehkajärveen laskevassa 
joessa lähellä Pohjaslahtea. Mylly sijaitsee Vehkaniemen pihapiirin tuntumassa. o 

Vehkakosken mylly on rakennettu useaan otteeseen samalle paikalle. On luultavaa, että 
Kangaskoskessa on ollut jalkamylly 1720-luvulta. Sekä mylly että vieressä ollut asuin-
talo paloivat 1800-luvun puolivälissä. Paikalle rakennettiin vesirattaalla toiminut mylly. 
Mylly rakennettiin kokonaan uudelleen vuonna 1881. Laitteiksi tuli kaksi kiviparia ja 
ryynikone. Laitos toimi tulliperiaatteella. Vehkakosken suvun haltuun rakennus siirtyi 
1800-luvun lopulla. Vehkakosken Jussi rakensi jälleen uuden myllyn vuonna 1913. 
Laitteiksi tuli kaksi kiviparia ja kuorimalaitteet. Voimanlähteeksi laitettiin turbiini. 
Pärehöylää pidettiin ulkona. Mylly toimi kesät ja talvet. Vettä varastoitiin koskenniskal-
le. Pato ja ruuhi ovat osittain paikoillaan. Ne ovat olleet käyttämättä 1960-70-lukujen 
vaihteesta. 

Kangaskosken rankorakenteinen, vaakapontilla ja osittain peiterimalla vuorattu mylly on 
perustettu lohko kivimuurille. Ikkunat ovat neli- tai kaksiruutuisia. Rakennus on hyväs-
sä kunnossa. Sitä on kunnostettu Pohjaslahtiseuran voimin: pärekatto laitettiin vuonna 
1973, silta 1986 ja alakerta 1988. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri 
Suulliset tiedot: 

Aila ja Väinö Vehkaniemi 

MYLLY._ - __ 
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(mylly) 
1913 
3 
lohkokivi 
ranko, vaakapontti, peiterima 
harja 
päre 
punamulta, valkoinen, keltamulta 
2 kivip. kuorimak. 
hyvä 
suojellaan, maisemallinen 
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131. KOIVUKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

Laimi Fältin omistama Koivukosken mylly sijaitsee Ylä-Kolkissa Koivujärveen laske-
van joen varrella, aivan yleisen tien vieressä. 

Konsta Koivu haki lupaa Koivukoskessa sijaitsevalle myllylle vuonna 1932. Laitokseen , 

1988 

tuli kivipari ja kuorimakone ja generaattori, josta tuli sähkö kylälle. Pula-aikana sähkö-
johtona toimi piikkilanka. Myllyyn on liittynyt myös puimakone. Vesivoimaa käytettiin 
1940-luvulle. Sähköä käytettiin 1960-luvulle. Myllyn alapuolella on ollut saha, jossa 
oli sirkkeli ja pärehöylä. Ylempänä on ollut Viisaan Matin jalkamylly. 

Hirsirakenteinen, pitkänurkkainen laitos on perustettu nurkkakiville. Kiviparien ja voi-
makoneiston tukirakennelmat ovat osaksi pettäneet. Ikkunat ovat neli- tai kuusiruu-
tuisia. Katteena on käytetty aaltopeltiä. Rakennus rappeutuu hiljalleen paikoilleen. 

Suulliset tiedot: 
Laimi Fält 

• 
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(mylly) 
1932 
2 
nurkkaki vet 
hirsi, pitkänurkka 
harja 
aaltopelti 
puu 
kivipari, kuorimakone 
huono 
rappeutuu hiljalleen 
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132 JÄÄHDYSPOHJAN YLÄMYLL Y 
133 JÄÄHDYSPOHJAN ALAMYLL Y 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Maria Tannisen ja Anni Rantasen omistamat myllyt sijaitsevat Jäähdyspohjassa, noin 
puoli kilometriä Ruovedeltä Virroille kulkevalta tieltä länteen. Rakennukset ovat 200. 
metrin päässä toisistaan. Molemmat ovat miltei omistajansa pihapiirissä ja samalla aivan 
tien vieressä. 

Jäähdyspohjassa on ollut kolme laitosta aivan peräkkäin. Ylimpänä joessa oli ns. tamp-
pimylly, jossa tampattiin sarkaa vesivoiomalla. Jäljellä siitä on muutama kiviparsi joen 
pohjalla. Ylämyllyn rakennutti vuonna 1967 kunnanvouti Nyström. Juho rantanen osti 
rakenuksen vuosisadan vaihteessa ja rakennutti sahan myllyn taakse. Sahan vesipyörä 
sai käyttövoimansa samasta ruuhesta myllyn kanssa. Sahan koneisto myytiin pois Ran-
tasen kuoltua vuonna 1914. Myllyn yhteydessä on ollut pärehöylä 1960-luvulle. Vesi-
ratas korvattiin turbiinilla 1960-luvulla. Laitteiksi tuli kiviparien lisäksi ohran kuorima-
kone ja vasaramylly. Mylly on toiminut vielä 1970-luvulla. Alimpana joessa oli jalka-
mylly, jonka tilalle Aapo Uotila rakensi vuonna 1877 nykyisen vesirattaalla toimineen 
myllyn. Kolmikerroksiseen rakennukseen tuli kaksi kiviparia ja ohran kuorimakone. 
Luonnonkiviä käytettiin kiviparaina 1910-luvulle. Myllyn takana toimi 1900-luvun al-
kuun meijeri, jonka kirnu sai käyttövoimansa rattaista köyden välityksellä. Rakennuksen 
vieressä oli myös pärehöylä. Myllyssä on ollut pieni turbiini akkujen latausta varten 
1930-luvulta lähtien. 

Molemmat myllyt ovat pitkänurkkaisia, hirsirunkoisia, luonnonkiville ja lohkokivimuu-
rille perustettuja pohjaltaan neliön muotoisia massoja. Ylämyllyn katteena on aaltopelti 
ja alamyllyn katteena päre. Molemmissa rakennuksissa on käytetty ilmeisesti kuusiruu-
tuisia ikkuoita. Ylämylly on kohtuullisessa kunnossa. Alimmat hirret ovat osittain laho-
ja. Tien puoleinen seinä pullistelee. Rakennusta tuettiin viime kesänä följareilla. Ruuhi 
on kohtalaisessa kunnossa. Alamylly on hyvässä kunnossa. Alakerran lattialaudat ovat 
irtonaisia ja lattia aaltoilee. Laitteet ovat hyvässä kunnossa. Myös vesirataskin on pai-
koillaan. Rakennukset muodostavat hienon kokonaisuuden. Kohteet sopisivat jopa mu-
seokäyttöön. 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 
Matti Rantasen lehtiartikkeli: Jäähdyspohjan vaiheita 

Suulliset tiedot: 
Anni Rantanen 
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(mylly) 
1877 
3 
luonnonkivi, lohkok. 
hirsi, pitkän. 
harja 
pärekatto 
puu 
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134. V ASKUUNKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Vaskuun saha ja mylly oy:n omistama mylly sijaitsee Vaskuusta Kihniöön kulkevan tien 
varrella. Aivan vanhan myllärin asuinrakennuksen vieressä. p 

Vaskuun- eli Koronkoski on vanha myllypaikka, jossa on ollut lahkokunnan jalkamylly. 
Mylly myytiin Valentin Jytilälle vuonna 1892. Hän muutti voimanlähteeksi vesi rattaan. 
Ratas oli läpimitaltaan kolme metriä. Lait teiksi tuli kaksi kiviparia. Mylly myytiin 
takaisin lahkokunnalle vuonna 1920. Tämän jälkeen rakennus vaihtoi omistajaa lyhyin 
välein. 

Rankorakenteinen, peiterimalaudoituksella vuorattu mylly on perustettu betonimuurille. 
Katteena on pelti. Myllyrakennus pidetään kunnossa talkoovoimin. Saha jouduttiin pur-
kamaan myllyn kyljestä vuonna 1987. Se jäi osaksi uuden tien alle. Betonipato on ra-
kennettu 1940-luvulla. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Toivo Rantanen 

J 
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(mylly) 
1941 
2 
betoni 
ranko, peiterima 
harja 
peltikate 
punamulta 
2 kiviparia 
hyvä 
pidetään kunnossa 
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135. MAKKARAOJANKOSKEN MYLLY 

Sijainti 

Historia 

1988 

Lähteet: 

Simo Tanhuan omistama Makkaraojankosken mylly sijaitsee viisi kilometriä Virroilta 
länteen, hieman sivussa päätieltä. Rakennus on peltoaukeaman ja metsän rajassa, ko-
meassa koskimaisemassa. 

Makkaraojankoskessa on ollut jalkamylly, jonka alapuolelle Heikki Härkänen ja Aappa 
Jokinen anoivat 188 luvun lopulla lupaa vesimyllyn rakentamiseen Makkara koskeen. 
Uusi mylly toimi aluksi vesirattaalla, joka korvattiin Vaasan Onkilahden pajalta tuodulla 
turbiinilla vuonna 1912. Myllyyn tuli kaksi kiviparia ja kuorimakone. Rakennuksen 
vieressä oli omalla rattaallaan toiminut pärehöylä. Paikalla on jauhettu viimeksi 1970 
luvulla. 

Makkaraojankosken mylly on hirsirunkoinen, hakanurkkainen lohkokivimuurille pe-
rustettu rakennus. Ikkunat ovat kuusiruutuisia ja kaksiruutuisia risti-ikkunoita. Mak-
karaojankosken mylly on hyvässä kunnossa. Toiseen kerrokseen johtava silta ei kauaa 
kanna. Ruuhi on hävinnyt. Myllyrakennuksen alapuolella ollut silta on myös hävinnyt. 

Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin arkisto 
Suulliset tiedot: 

Simo Tanhua 
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SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO 

KOHDEINVENTOINTILOMAKE 
1. Lääni T\JRvN- JA ?ORIN J..'A.ANI 3. Kohde 
2. Kunta VAMMALA I .JOKELAN ELI RtlNILÄN MYLLY 
4. Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/ Kortteli /Talo 6. Kohdetyyppi 

I LLO (5/tMMA/...JOKI) VE5!MYLLY 
7. Peruskartta/ Koordin. 8. Osoite 9. Omistaja ja omistajan osoite 
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