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mYllYjoki ja melontareitti 
Salamajärvi-kinnula
opetuskäyttö
jokireitti, kosket, melonta, kalastus.

kuvaus
myllykylä on lähellä kinnulan keskustaa. keitelepohja-kinnu-
la-maantieltä on näkymä myllyjoen niityille ja jokivarren lato-
mereen. kylällä ja myllyjoella on ollut merkittävä rooli kinnulan 
elinkeinoelämän kannalta. myllyjoki on saanut nimensä van-
hoista myllyistä.

myllykylälle perustettiin nousukaudella 1928 kinnulan myl-
ly-, saha- ja sähköosuuskunta. Ylämylly tuotti sähkön kirkon-
kylälle vuoteen 1966 saakka. virran alajuoksulla jauhoi viljaa 
alamylly vuosina 1917-1955. mylly lopetti toimintansa vuon-
na 2002. myllyjokea on käytetty myös puutavaran kuljetukseen 
eli uittoon. Suurten uittojen aikainen reitti kivijärvi-kinnula-alu-
eella oli 32 km:n pituinen: iso-valvatinjärvi-valvatinjoki–pol-
vijärvi-polvijoki-nielujärvi-jäpänjoki-jäpänjärvi-Savijärvi-mylly-
joki-kivijärvi. Samaa reittiä voi meloa nykyään. reitille pääsee 
helpoiten Salamajärven maantiesillan luota.

myllyjoki on suurin kivijärveen laskevista joista, johon se las-
kee isojokena. myllyjoen kosket ovat jyrkkiä, lyhyitä ja erittäin 
kivisiä. joki on suosittu kalapaikka. Saaliiksi saadaan yleisimmin 
haukea ja muita suomalaisia kalalajeja. tavoitelluin saaliskala 
on taimen. koskeen on istutettu harjusta. rapusaaliit ovat mer-
kittäviä. myllyjoesta on saatu Suomen suurin kivisimppu. joelle 
on tehty kalataloudellinen kunnostus 1991.

myllyjoen kalastusalue sijoittuu kinnula-jääjoki- ja kinnula-vii-
tasaari-teiden siltojen väliselle alueelle, jossa on kuusi koskea. 
ensimmäinen koskista on 87 metriä pitkä kitroninkoski, joka 
sijaitsee jääjoelle vievän sillan molemmin puolin. kruskopfin-
koski on myllyjoen toiseksi pisin virtavesialue, joka laskeutuu 
useana portaana alaspäin. kaksiväyläinen 150 m pitkä Ylämyl-
lynkoski on koskista viihtyisin ja paras kalastuspaikka. Sen jäl-
keen joki muuttuu neljäuomaiseksi alamyllynkoskeksi ja niva-
maisen kohdan jälkeen töpönkoskeksi, joka putoaa kahdessa 
vaiheessa noin 350 metriä pitkään peltosuvantoon. kinnula-vii-
tasaari-maantielle näkyy lyhyt ja voimakkaasti kuohuva 83 met-
riä pitkä ammeskoski. 

opasteet ja retkipalvelut
joen varrella on pitkospuita sekä levähdyspaikkoja laavuineen 
ja nuotiopaikkoineen. täpänkosken riippusilta ylittää myllyjoen 
lähellä tietä nro 775 ajettaessa kinnulasta viitasaarentietä urpi-
lan kylän suuntaan.

lähteet
http://www.kinnula.fi> kylät> myllykylä> myllyjoki
http://www.lomaseutu.fi >tekemistä >kinnula
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http://www.kinnula.fi/index.php?id=139
http://www.lomaseutu.fi/tekemista.php?target=tekemista&theme=210:209:378&kieli=FIN

