16. MYLLYPURON VESIMYLLY
Rinteen hierinmylly ja sauna sijaitsevat rehevässä purolaaksossa. Myllypuro on ollut
jauhatuspaikkana 1700-luvulta lähtien. Lähistöllä, puron varressa on merkkejä muistakin myllyistä
pengerryksinä ja kanavointeina. Kaikkiaan aikanaan purossa on sijainnut seitsemän myllyä. Rinteen
myllyä käytettiin aina 1940-luvulle saakka. Mylly ja saunarakennukset on säilytetty ja kunnostettu
toimintakuntoisiksi. Pihapiirissä on tulentekopaikka, joten se on mukava retkeilykohde.

Myllypuron mylly vuonna 1967 (Heteahon albumi)
Kuvassa on erään Myllypuron myllyn jäänteitä. Kuvan omistaa Paltamo-Seura ja
sen on kuvannut 1960-luvun lopulla Aulis Kangasniemi Paltamo-aiheiseen diasarjaan

Vuonna 2011 Purossa on vielä jäännöksiä siellä sijainneista muistakin myllyistä sekä niiden yhteyteen
tehdyistä patorakennelmista ja suojellun alueen valtavat kaatuneet puut juurakoineen ovat lapsille ihmeellisiä
ja mieluisia leikki ja kiipeilypaikkoja. (kuvat Terttu Väisänen)

Paltamon Kiehimän kylässä oleva Myllypuro on nimensä veroinen. Purossa on ollut kuusi myllyä ja yksi
pärehöylä. Viisi myllyä tai niiden rauniot löytyvät, kun kuljetaan 300 metriä puron vartta maantiestä
alaspäin ja tästä myllyryhmästä vielä puron vartta alaspäin löytyy kahden myllyn rauniot.
Lähikylien asukkaat ovat rakentaneet myllyt sata vuotta sitten. Puron pienuuden ja vähävetisyyden vuoksi
ei ole voitu rakentaa suurta yhteistä myllyä, joka olisi jauhanut viljat koko kyläkunnalle. Oli rakennettava
puron varteen monta pientä myllyä, jotka olivat yhden tai useamman talon omistamia. Talojen mukaan
myllytkin saivat nimensä ja olivat ylhäältä alaspäin lukien Heiskalan, Mustolan, Rinteen, Lanton sekä
Vehmaan ja Kytömäen mylly. Lisäksi oli käytössä vesivoimalla pyörivä pärehöylä.
Yläjuoksulla on Särkisen lampi, siitä lähtevän Myllypuron suussa oleva pato suljettiin yön ajaksi
vähävetisenä aikana ja kun aamulla pato avattiin, voitiin myllyjä taas pyörittää lampeen kertyneen veden
voimalla.
Myllysauna on rakennettu uudelleen tilaansa alemmaksi. Talojen osakkaat rakennuttivat sen Alatalon
Hiskias Heikkisellä ja hänen veljensä pojalla, Ahon Frans Heikkisellä.
Yhtä myllyistä ja pihalla olevaa savusaunaa, jotka olivat Iso-Rinteen ja Kuuselan talojen omistuksessa, on
Paltamo-Seuran toimesta vuodesta 1959 lähtien kunnostettu ja hoidettu nähtäväksi nykyiselle ja tuleville
sukupolville. Seura lähetti lääninhallitukseen anomus myllyn ympäristön rauhoittamisesta historiallisesti
merkittävänä alueena ja rauhoitus tuli voimaan vuonna 1968.
Nykyään Myllypuron ympäristö on kuin luonnonpuistoa mahtavine kuusineen ja koivuineen. Toiset myllyt ja
pärehöylä ovat tuhoutuneet muutamaa nurkkasalvosta lukuun ottamatta.
Myllyjen seinähirsiin on piirretty ja kaiverrettu nimiä. Erään luhistumassa olevan myllyn seinässä oli
merkintä: ”Nyt on Urpanuksen päivä ja on aika kylmä ilma. Lehti meni rinnemailla hiirenkorvalle 25.5.1919”
Myllyn sisällä olevassa taulussa kerrotaan
myllyn vaiheista seuraavasti:

Eino Korhonen, Paltamo-Seurasta tarkastelemassa myllyä. (Lehtileike Halmetmäen Tuula Korhosen
kokoelmasta)
Kunnostetussa Rinteen hierinmyllyssä ovat paikoillaan kaikki osat, on kivet ja ratti sekä porsas ja hierin.
Vesiratas on kuin pystyssä oleva hierin, siitä sen nimi. Porsas on säädellyt jyvien menon kivensilmään.
Myllyn pihan laidassa on pieni tunnelmallinen savusauna, myllytupa. Sen suojiin myllärit kokoontuivat
joutoaikoina, heitä saattoi olla 4-5 miestä, yksi jokaisesta myllystä.

Antti Heikkinen, Heteaho ja Hannes Karjalainen, Juusola (Heteahon albumi)
Kaiholla muistelevat vanhat Myllypuron myllärit, Vaarankylästä kotoisin olevat Antti Heikkinen ja Hannes
Karjalainen hämyisessä myllytuvassa vietettyjä yhteisiä hetkiä. Saunan kiukaalla paistettiin kotona tehtyä
verimakkaraa, joku miehistä paikkasi rukkastaan, toinen ehkä saapastaan ja samalla iskettiin juttua. Lienee
joskus kielen kirvoittajana ollut korpikuusen kyyneleitäkin.
Nyt ne ajat ovat jääneet taakse. Viimeksi myllyssä lienee jauhettu ennen sotia, kenties joskus sota-aikanakin
salaa, kun jauhatukseen piti hakea lupa kansanhuollosta. Nyt mylly ja niiden rauniot ovat
matkailunähtävyyksiä. Ja erinomainen leirintäpaikka on myllytuvan luona oleva kenttä kirkasvetisen puron
rannalla mahtavien puiden suojassa. Myllypurolle osoittavalle tienviitalle on matkaa Paltamon kirkolta noin
5 km Vaarankyläntietä (A.S. tuntematon lehtileike 1967)

Ennen nykyisen maantien valmistumista kirkonkylästä Vaarankylään kuljettiin kärrytietä pitkin alas puron
vartta. Tie ylitti Myllypuron myllyjen alapuolella nousten sieltä viistosti rinnettä ylös ja jatkui Kettukankaan
kautta Kytömäelle. Matkan varrella se haarautui kohti Vehmasmäkeä.

Mattilan Saimi ja Eemeli Heikkinen Myllypuron sillalla – aikakytkimellä otettu kuva. Kuvan Lehdon
albumista.

(Lehtileike Sylvi Rautiaisen kokoelmasta)

Paltamo-Seuran talkoot Myllypuron pihalla 1978. Kuvassa vasemmalla suntio Eino Korhonen, Heteahon
Antti Heikkinen, Takapellon Matti Heikkinen, ?, ?, Kukkulehdon Ilmari Pulkkinen, Mäntylän Martti
Heikkinen, ?. (Kuvan omistaa Ari Juntunen).

Myllypuro kokoontumis- ja virkistäytymispaikkana

Vaarankyläläisten ja kotiseuturetkeläisten yhteinen nuotioilta Myllypurolla. (kuva Paltamo-Seuran
kokoelmat) Vaarankylän nuoria oikealla selin Kytölän Kalle Heikkinen, Lehdon Väinö Heikkinen, Mäkipellon
Maija Heikkinen, ?, Uutelan Irma Leinonen, Erolan Viljo Keränen, Alatalon Taisto Heikkinen, Väisälän Kalevi
Pylvänäinen, Mattilan Marjatta Heikkinen, Kytömäen Elna Heikkinen, Alatalon Kerttu Heikkinen.

1965 Paavo ja Liisa Järvimäki Myllypurolla Kuvat Jouni Leinonen.

Niemelän Arja Heikkinen kuvattuna Myllypurolla Rinteen myllyllä. Kuvan Omistaa Arja Heikkinen.
Arja muistaa vuonna 1948, ollessaan 5-vuotias, käyneensä ukkinsa kanssa myllyllä. Hän oli ukin
terveyden takia mukana, kun oli ainut joutilas. Neljän kilometrin matka taittui silloin kävelemällä.
Vuonna 1963, ollessaan seminaarissa, Arja teki myllypuron myllyalueesta kotiseutututkielman.

Eläkeläiset retkellä Myllypurolla, puhujana suntio Eino Korhonen. (kuvan omistaa Sylvi Rautiainen)
Kesällä 1984 myllypurolla Ville, Veli, Joona, Kirsti, Väinö ja Martta Väisänen. Kuva Terttu Väisänen

Tähtelän Ilpo ja Mikko Karjalainen pyöräretkellä Myllypurolla. (kuvan omistaa Heikki Karjalainen)

Vuodesta 1991 Rinteen mylly on ollut Museoviraston omistuksessa ja siihen tehtiin perusteellinen korjaus
ja kunnostus. Pihapiiriin pystytettiin karttataulu kertomaan puron varrella sijainneista rakennuksista.
Taulussa on merkitty myös myllysaunan alapuolisessa rinteessä sijainneen korsun paikka. Korsua myllärit
käyttivät suojanaan ennen myllysaunan valmistumista.

Tutkija Teppo Korhonen esittelee myllyn toimintaa vuonna 1991, jolloin mylly jälleen entisöitiin
käyttökuntoon. Jorma Säde, Paltamo kuvia.

Vuoden 2007 Vappuna Myllypuro virtasi iloisesti ja Myllyn hierin oli vapautunut jään kahleista. Vettä oli
riittävästi myllyn pyörittämiseen, joten mylläri Jaakko Heikkinen kutsui kyläläisiä myllylle vanhaa työtapaa
seuraamaan ja nauttimaan nokipannukahvista sekä yhdessäolosta.

Vappuna 2007 Kuva Terttu Väisänen

Myllysauna vappuna 2007 Kuva Terttu Väisänen

Nykyään Myllypuro ja myllyn seutu on suosittu kokoontumispaikka: luonnon helmassa viihtyvät niin nuoret
kuin vanhemmatkin omissa porukoissaan ja ryhmissään. Myllypihalla oleva tulentekopaikka houkuttelee
pysähtymään ja puron solina rauhoittaa.

Myllypurolle tultaessa voi jo heti opastetaululle hiljentyessään kuulla puron vilkkaan solinan. Myllyalueella
puron ääni on koko ajan läsnä tuomassa osansa luonnon tunnelmaan ja auttamassa samaistumaan
ennenaikaisiin mylläreihin, jotka kuuntelivat solinaa läpi yön, sillä säkin jauhatus vei suunnilleen sen ajan
(kuvat Terttu Väisänen 2013)

Geokätkö
Myllypurolla on tarrakätkö. Se on kätkö tarroille ja tietenkin matkustavaisille.
Netissä geokätkö sivuilla opastetaan seuraavasti: Matkaa Myllypurolle on Paltamon
keskustasta noin 5km. Tien vasemmalla puolen on melko huomaamaton kyltti, jossa lukee
vesimylly. Kyltin läheisyydessä on parkkipaikka. Parkkipaikalta on matkaa myllylle 150
metriä, tienpohjaa ei pääse pyörätuolilla mutta lastenrattaat saa työnnettyä Myllyn aukiolle.
Puron toiselle puolelle ei tarvitse mennä.
Kätkö on 0.9 litranen rasia, jonne on piilotushetkellä laitettu tarroja minigrip-pusseissa, jos
vaihdat tarroja niin laita vaihtotarrat pusseihin, kiitos.

Vuoden 2007 keväällä myllyn ”sulkuventtiili” oli rikkoontunut ja mylly oli jauhaa hyrskytellyt itsekseen.
Jotta myllynkivet eivät turhaan kuluisi, pelastustöissä jouduttiin patorakennelmia purkamaan, minkä
seurauksena jauhatus ei enää onnistunut veden virratessa rännin ohi. Kesäkuussa 2013 Paltamo-Seura,
saatuaan avustusta Jakokunnalta, otti korjausasian esille. Jaakko mylläri organisoi padon korjauksen
yhteistyössä työvoimatalon kanssa. Purouoma korjattiin alkukesästä 2013. Puron vesi ei enää tuohon
aikaan riittänyt myllyn rattaan pyörittämiseen, joten koejauhatus päätettiin jättää kekrin aikoihin
kokeiltavaksi. Kuvassa Jaakko Heikkinen ja Jouni Leinonen sekä työvoimatalosta palkatut korjaajat
seuraavat koejuoksutusta. Kuva Terttu Väisänen
Paltamo-Seuran toimesta Syksyllä 2013 Myllyyn ja Saunaan saatiin uudet pärekatot Työvoimatalon
työntekijöiden tekemänä YTY-työnä.
Myllyn läheisyydessä, purossa on lähde, josta saa
janoonsa lipillä raikasta lähdevettä.
Jouni Leinonen ja Jaakko Heikkinen ovat
huolehtineet lipin lähteen vierelle janoisia varten.
Kuva Terttu Väisänen

2014.04.26. seitsemän vuoden tauon jälkeen Myllypuron Rinteen myllyssä jauhettiin ruista. Vettä virtasi
riittävästi ja myllyn ratas pyöri vinhasti ja myllyn kivien tasainen ääni lupasi jauhoja myllärille. Myllylle
kokoontui väkeä Vaarankylältä ja kirkonkylältä vanhoja muistelemaan ja ihmettelemään.
Mylläri Jaakko Heikkinen oli saanut avustajikseen Jouni Leinosen ja Keräsen, joiden kanssa patoamalla oli
saatu kaikki puron vesi kulkemaan myllyn rännin kautta. Kaunis keväinen sää ja nokipannukahvit saivat
ihmiset viihtymään myllyllä ja todistamaan vesivoimalla syntyneiden jauhojen hyvää laatua.

Mylläri Jaakko Heikkinen 2014.04.26. Kuvat Terttu Väisänen

Ohra jauhautuu Rinteen myllyssä 2014.04.26. Kuvat Terttu Väisänen.

