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1. JOHDANTO 

Vantaankosken mylly ja pato sijaitsevat Vantaan kaupungin länsiosassa Vantaanlaakson ja 

Viinikkalan kaupunginosien rajalla, Kehä III:n ja Hämeenlinnantien risteyksen läheisyydessä. 

Mylly sijaitsee kosken länsirannalla ja pato Vantaankoskessa. Myllyn kiinteistön osoite on 

Kuninkaantie 35. 

Vantaankosken alue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta, Vantaan vanhinta teollisuusaluetta. 

Kosken länsirannalla sijaitseva Vantaankosken mylly on rakennettu 1906-07. Myllyn lisäksi 

rakennuksessa on toiminut sähkövoimalaitos ja trasselitehdas. Mylly sijaitsee entisellä 

Vantaan ruukin ja ruukkiyhteisön (1837-1860) alueella. Koskessa oleva pato on rakennettu 

ruukin tarpeisiin 1837-38. Kosken itärannalla on toiminut tehtailija Walfrid Wahlbergin 

omistama Dahlforsin viilatehdas 1888-1960-luvulla. Wahlberg omisti myös myllyn 

rakennukset 1916 lähtien.  

Kohteen välittömässä läheisyydessä kulkee Suuri rantatie, Museoviraston määrittelemä 

valtakunnallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde (RKY 2009).  Suuri rantatie ylittää 

Vantaankosken Vantaan vanhinta säilynyttä (1876) puusiltaa pitkin. Vantaankosken myllyn 

alue on osa maakunnallisesti arvokasta Vantaanjoen maisema-aluetta. Mylly, sähkölaitos ja 

pato on suojeltu asemakaavassa sr-merkinnällä. Kiinteistön alueella on Vantaan masuunin 

kiinteä muinaisjäännös (1000013154). 

 
Rakennusperintö- ja muinaisjäännöskohteita Vantaankosken myllyn läheisyydessä. Kartta 
https://sivistysvantaa.fi/vantaankulttuuriymparistolinjaukset/artikkelit/kylli/vantaankulttuuriymparistokohtee
t.html 

 

Vantaankosken mylly  
ja sähkölaitos 1906-07 
kiinteistö 92-18-101-3 
VTJ-PRT: 
Mylly 103395652L 
Sähkölaitos 
103395651K 

Vantaankosken 
myllypato 1837-38 
VTJ-PRT: 100025   
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Kiinteistö 92-18-101-3 alueena ja rakennukset mylly, sähkölaitos ja muu kokoontumisrakennus (myös 
nimillä navetta/varastorakennus). Pato sijaitsee Vantaankoskessa myllyn koillispuolella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mylly 103395652L 

Sähkölaitos 
103395651K 

Muu 
kokoontumisrakennus 
(varasto) 103259372F   

Kiinteistö 92-18-101-3 
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1.1 Perustiedot 

 

VANTAANKOSKEN MYLLY JA SÄHKÖLAITOS 

Rakennettu:   1906-1907 

Rakennuttaja:   Gustaf Herman Palmroos (1863–1934) 

Arkkitehti:   ei tiedossa 

Omistajat: 1906 Gustaf Herman Palmroos (1863–1934),  

1916 Walfrid Wilhelm Wahlberg (1861–1922), myöh. perikunta 

1975 Vantaan kaupunki 

Osoite:   Kuninkaantie 35, (vanha osoite Kuninkaantie 33) 

Kaupunginosa:  Vantaanlaakso (18) 

Kiinteistötunnus:  92-18-101-3 

VTJ-PRT:   Mylly 103395652L 

                  Sähkölaitos 103395651K 

  (Muu kokoontumisrakennus 103259372F) 

 

VANTAANKOSKEN MYLLYPATO 

Rakennettu:   1837-1838 

Rakennuttaja:   Vantaan ruukki (Vanda bruk) 

Arkkitehti:   ei tiedossa 

Omistajat: 1936 Vantaan ruukki, 1840-l Viktor Zebor Bremer 

1862 Aurora Karamzin 

1880 Berndt Emil von Schantz 

1906 Gustaf Herman Palmroos (1863–1934),  

1916 Walfrid Wilhelm Wahlberg (1861–1922), myöh. perikunta 

1975 Vantaan kaupunki 

Osoite:   Kuninkaantie 35, (vanha osoite Kuninkaantie 33) 

Kaupunginosa:  Vantaanlaakso (18), Viinikkala (41) 

Kiinteistötunnus:  92-18-101-3 

VTJ-PRT:   100025   
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KÄYTTÖHISTORIA  Mylly (103395652L) 

Vantaankosken mylly valmistui 1906. Rakennuksen pohjoispäädyssä 

sijaitsivat myllyn toiminnot. Myllyn toiminta saattoi olla pienimuotoista 

tai käynnistyä vasta 1916 jälkeen, kun W.W.Wahlberg osti kiinteistön 

Gösta Palmroosilta. Mylly oli toiminnassa ainakin 1950-luvulla, 

mahdollisesti 1970-luvulle asti. Vantaankoskessa on ollut useita myllyjä 

keskiajalta ja kirjallisena tietona 1500-luvulta lähtien. Nykyisen myllyn 

paikalla on sijainnut aiemmin hirsirakenteinen Vantaan ruukin mylly, 

joka oli toiminnassa 1838-1904 ja purettiin 1906. Tästä myllystä on 

mahdollisesti säilynyt rakennuksen ali menevä kanava.  

Rakennuksen eteläpäädyssä sijaitsivat teollisuudessa käytetyn trasselin 

valmistus- ja puhdistustoiminnot. Trasselilaitoksen toimintaan liittyivät 

myös rakennuksen länsisivulla oleva höyrykattilahuone ja piippu, jotka 

lisättiin alkuperäisen myllyrakennuksen yhteyteen viimeistään 1910-

luvulla. Trasselitehtaan tiloissa toimi myöhemmin pienteollisuutta (mm. 

maininta ”muovitehtaasta” 1977 Irene Wahlberg) ja korjaamotiloja. 

Sähkölaitos (103395651K) 

Myllyn länsipuolella sijaitseva sivurakennus, inventoinnissa nimellä 

sähkölaitos on rakennettu todennäköisesti samaan aikaan myllyn 

kanssa 1906-07. Rakennuksessa on saattanut sijaita myllyn toimisto tai 

sähkölaitoksen toimintoja. Sähkötuotannon varsinainen koneisto sijaitsi 

myllyrakennuksessa. 

Vantaankoskesta voimansa saava sähkövoimalaitos tuotti sähköä mm. 

kosken vastarannalla sijaitsevalle Dahlforsin viilatehtaalle, Wahlbergin 

asuinrakennuksiin ja Vantaankosken myllyn trasselitehtaan tarpeisiin. 

Vuodesta 1914 lähtien laitos tuotti sähköä viereiselle Myllymäen 

(Qvarnbacka) kylälle. Sähkövoimalaitos oli toiminnassa ainakin 1976 

asti.  

Pato (100025) 

Vantaankosken pato on rakennettu Vantaan ruukin tarpeisiin 1837-38. 

Pato oli osa Vantaankosken ruukin ja myllyn toimintaa ja ainoa 1800-

luvun ruukkialueen toiminnoista kertova, säilynyt rakennus. Pato 

sijaitsee koskessa myllyn itäpuolella ja on ollut kiinteä osa nykyisen 

myllyn, sähkölaitoksen, trasselitehtaan ja sahan toimintaa vuodesta 

1906 lähtien. Kts. erillinen selvitys Vantaankosken pato.  

Varastorakennus (103259372F) 

Kiinteistön alueella, tontin eteläpäädyssä on navetta/varastorakennus. 

Rakennusta käytetään nykyisin varastona. Rakennus on aiemmin 

ajoitettu vuodelle 1928 mutta tämän inventoinnin yhteydessä 1950-

luvulle, tai sitä on laajennettu voimakkaasti 1950-luvulla. Rakennusta ei 

käsitellä tarkemmin selvityksessä mutta sen ajoitus liittyy myllyn 

rakennusten ajoittamiseen. 
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RAKENNUSSUOJELU 

Asemakaava 

Mylly ja sähkölaitos on suojeltu asemakaavalla 1989 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaina rakennusperintökohteina. Kohde 

kuuluu voimassaolevassa asemakaavassa (957, vahvistettu 3.12.1990) 

liike-ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K).  

Pato on suojeltu asemakaavalla 1989. Ympäristöministeriö on 

29.5.1989 vahvistanut asemakaavan, jossa pato on merkitty 

suojeltavaksi sr-merkinnällä ja määräyksellä: "Suojeltava rakennus tai 

rakennelma, jota ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla 

rakennuksen tai rakennelman historialliseen arvoon ja ympäristöön 

soveltuvia."  

Kiinteistön alueella sijaitsee muinaismuistolailla suojeltu historiallisen 

ajan muinaisjäännös, Vantaan masuuni (1000014154). 

Yleiskaava 

Vantaankosken mylly ja pato sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaalla 

Vantaanjokilaakson maisema-alueella. Rakennus sijaitsee yleiskaavan 

kyläkuvallisesti arvokkaalla rasterialueella (2016). 

RKY 

Vantaankosken mylly sijaitsee Suuren rantatien (RKY2009) välittömässä 

läheisyydessä, tien alkuperäisen ja uudemman linjauksen välissä. 

Myllyn kiinteistön eteläpuolella kosken ylittää Vantaan vanhin (ja 

ainoa) säilynyt puusilta vuodelta 1876. 
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Vantaankosken mylly etelästä Kuninkaantien vanhalta (1876) puusillalta. 
 

 
Kuninkaantien silta ja rakennukset alueen opaskartassa. 

 

 

 



9 
 

1.2 Inventoinnin sisältö 

Tämän rakennushistorianselvityksen tarkoituksena on tuottaa tarvittavat tiedot Vantaankosken 

myllyn ja padon ominaispiirteistä ja säilyneisyydestä rakennuksen tulevaisuudesta tehtävän 

päätöksenteon taustatiedoiksi. Tehtävänä on tuottaa laaja esitys rakennuksen historiasta, 

muutosvaiheista ja nykytilasta. Selvityksen teki FM Heli Haavisto Vantaan kaupunginmuseon ja 

Vantaan kaupungin kaavoituksen tarpeisiin elokuussa 2020. Rakennushistoriaselvityksessä 

käsitellään kolmea kohdetta; Vantaankosken mylly (103395652L), sen yhteydessä oleva pieni 

sähkölaitos (103395651K) ja Vantaankosken pato.  

Työ jakautuu viiteen lukuun. Luku yksi kattaa kohteiden kuvauksen, tehtävänannon ja perustiedot. 

Luvussa kaksi esitellään alueen ja kiinteistön historiaa ja kehitystä. Luvussa kolme käsitellään 

Vantaankosken myllyn ja sähkölaitoksen rakennushistoriaa sekä kiinteistön muita rakennuksia. 

Luvussa neljä esitellään rakennusten nykytila ja dokumentointivalokuvat. Nykytilan kuvaus perustuu 

9.6.2020 ja 7.8.2020 tehtyihin maastokäynteihin ja valokuvaukseen, jolla dokumentoitiin kohteen 

ympäristö, maisemallinen asema, julkisivut ja sisätilat. Lukuun viisi on koottu rakennuksen 

säilyneisyystiedot ja arvot. 

Myllyn aluetta, rakennus- ja käyttöhistoriaa on selvityksessä esitelty tekstin, valokuvien ja karttojen 

kautta. Rakennushistoriaselvityksen keskeinen sisältö on tallennettu Kirsti-tietokantaan. Selvityksen 

laajempi tekstiosa on Kirstissä liitteenä, samoin kun kuvaliitteet rakennuksen julkisivuista ja 

sisätiloista. Valokuvat on lisäksi tallennettu Vantaan kaupunginmuseon Vintti-valokuvakansioon ja 

keskeiset kuvat Kirsti-tietokantaan.  

Erityisen arvokkaana lähteenä on ollut FM Kirsti Pietilän tekemä selvitys Vantaankosken myllyn 

historiasta (käsikirjoitus Mårtensbyn mylly 2020, ei painettu). Pietilän laaja ja tarkka arkistotutkimus 

selvensi aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia myllyn vaiheista (esim. Tyynilä 1975, Frondelius 

1995). Myllystä ei löytynyt piirustuksia Vantaan rakennusvalvonnan arkistosta tai kartta-aineistoja 

1900-luvun alusta (Digiarkisto). Keskeisiä arkistolähteitä ovat olleet vanhat kartat (1933 lähtien) ja 

ilmakuvat Vantaan karttapalveluissa sekä Vantaan kaupunginmuseon historialliset valokuvat ja 

aiempi kohteesta kirjoitettu materiaali, esim. Ulrika Köngäs, Vantaan ruukin jälkiä etsimässä 

(Helsingin pitäjä 2013) ja Erkki Härö, Vantaan ruukki (Helsingin pitäjä 1983).  
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2. ALUEEN HISTORIA JA KEHITYS 

 

2.1 Myllyjen historiaa Vantaalla (Helsingin pitäjässä) 

Vantaankoskessa on ollut useita myllyjä ainakin 1500-luvulta lähtien. Tarkat tiedot myllyistä ovat 

säilyneet vuodesta 1586 lähtien. Viljamyllyt olivat kotitarvemyllyjä ja tullimyllyjä, joissa sai erillistä 

korvausta vastaan jauhattaa myös ulkopuolisten viljoja. Hirsiset myllyt paloivat melko usein, mutta 

myllypaikat pysyivät samoina.  

 

Myllyn perustamisen myötä Vantaankoskelle syntyi Myllymäen kylä. Vantaankosken alueella oli 

kolme-neljä myllyä, joita käyttivät useat lähialueen kylät. Pohjoisimman kosken itärannalla sijaitsi 

Voutilan ja Viinikkalan kylien yhteinen mylly ja länsirannalla Myllymäen ja Martinkylän (Mårtensby) 

mylly. Martinkylän mylly siirtyi 1830-luvulla Vantaan ruukin omistukseen. 

 

Vantaan alueen myllyjen sijainteja selvitettiin Museoviraston toimesta 2005-2006. Tutkimusaineisto 

pohjautui Samuel Brotheruksen 1681-1712 laatimiin, Helsingin pitäjää esittäviin karttoihin ja 

Kuninkaankartastoon. Kartoista löytyneet myllyt tai niihin viittaavat muut asiat merkittiin Vantaan 

virastokarttaan. Tutkimuksessa selvitettiin myllyjen likimääräiset sijainnit.  

 

 
Kartta: Alustava selvitys Vantaan vanhojen myllyjen sijaintipaikoista. John Lagerstedt, Museovirasto, 
Rakennushistorian osasto 2006. 
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2.2. Vantaankosken myllyt 

 
Vantaankoskessa olleiden myllyjen vaiheita on selvitetty useissa tutkimuksissa. Seuraavat tiedot 

perustuvat FM Kirsti Pietilän artikkeliin Mårtensbyn mylly Helsingin Pitäjä -julkaisussa 2020.  

 

Vantaankoskesta on käytetty vanhastaan nimitystä Qvarnbackafors tai Vanda fors. Vanhan kyläjaon 

mukaan länsiranta kuului suvannon pohjukkaan saakka Kvarnbackalle ja siitä etelään Mårtensbylle. 

Myllytontti on pieni saareke Mårtensbytä Kvarnbackan kylässä. Kvarnbackan koski on alun perin 

ollut kolmen putouksen sarja, mutta joki tulvi usein ja koskien yläpuolella pellot olivat veden vallassa 

keväisin. Keskimmäistä koskea on kutsuttu nimellä Kvarnbackafors ja alinta nimellä Svartfors.  

 

Uudenmaan läänin voudintilien Kvarnbackan koskessa oli vuonna 1586 useita myllyjä, itärannalla 

Vinitbyn ja Brutubyn talojen yhteinen mylly ja länsirannalla Mårtensbyn mylly sekä pohjoisempana 

Qvarnbackan, Biskopsbölen ja Lappbölen yhteinen mylly. Myllyn rakentaminen ja ylläpitäminen ja 

käyttö edellytti sopimuksia ja kiinteää yhteistyötä. Vuonna 1682 suunniteltiin uuden myllyn 

rakentamista rappeutuneen tilalle, vanhan myllyn alapuolelle. Vuoden 1694 voudintileissä mainitaan 

Qvarnbackan ja Mårtensbyn yhteinen mylly. 

 

H.G.Slorfin mylly 1776 

Vuonna 1758 Mårtensbyn talonpojat rakensivat oman tullimyllyn, koska heitä ei huolittu osakkaiksi 

Qvarnbackan kylämyllyyn. Mylly paloi vuonna 1776 ja paikka myytiin siltavouti H.G. Slorfille, joka 

rakennutti paikalle uuden myllyrakennuksen. Siltavouti Henrik Gustaf Slorf osti 11.9.1775 Nybackan, 

Smedsin, Gussin, Bullersin, Lillasin ja Stensbackan talojen omistajilta kosken läntisen rannan 

eteläisen myllyn ja näiden osuudet koskesta. Myllykaupassa Mårtensbyn talolliset pidättivät itselleen 

oikeuden vapaaseen jauhatukseen. Tämä oikeus oli voimassa 1970-luvulle saakka. G.H. Slorf yhdessä 

vaimonsa Katarina Pihlströmin kanssa myi myllyn ja myllynpaikan everstiluutnantti Carl Fredrik 

Ridderstormille 25.11.1786. 

 

C.F.Ridderstorm 1786, hopeasulattamo ja masuuni 

Ruotsalaissyntyinen Carl Fredrik Ridderstorm (1739-18xx) teki pitkän sotilasuran ja erosi 

palveluksesta everstiluutnanttina 1793. Ridderstorm oli jo aiemmin ollut osakkaana yhtiössä, joka 

perusti rautamalmikaivoksen Tavastbyhyn Skinnarsin ja Skobbaksen maille vuonna 1786. Sama 

yhtymä aloitti Stansvikin kartanon mailla Laajasalossa 1780 rautamalmin louhimisen ja anoi 

vuorikollegiolta 1788 lupaa perustaa masuuni Vantaankosken partaalle Qvarnbackaan. Lupaa ei 

annettu, mutta yhtymä sai luvan perustaa hopeasulattamon.  

 

Ridderstorm osti Vantaankosken myllyalueen 1786 mahdollisesti teolliseen toimintaan tarvittavan 

vesivoiman takia, eikä niinkään jauhatuksen. Uusi hopeasulattamo valmistui Vantaankosken varrelle 

1795 mutta sen toiminta oli lyhytikäinen. Hopeasulattamon toiminnan päättymisen jälkeen 

Ridderstorm oli vuokralla masuunin lähellä olevassa Erikaksen korpraalinpuustellissa 1808 lähtien 

1820 asti. Hänen oikeudenomistajansa luovuttivat kauppakirjoilla 16.8.1836 ja 16.3.1837 osuutensa 

Vantaankoskesta myllyineen ja myllynpaikkoineen uudelle teollisuusalan yrittäjälle, Vantaankosken 

ruukille (Wanda Bruksbolag). 
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2.3 Vantaan ruukki 1836-1862 

 

Vantaankosken vanha mylly sisältyi laajaan, monipuoliseen teollisuus- ja liikennehistorialliseen 

kokonaisuuteen. Vantaan rautaruukki toimi Vantaankoskella vuosina 1836-1860. Vantaankosken 

alueen uusi omistaja, ruukkiyhtiö (Wanda Bruksbolag) rakennutti alueelle useita rakennuksia, mm. 

ruukin, masuunin, varasto- ja asuinrakennuksia ja padon. 

 

Vuoden 1809 jälkeen Suomen rautateollisuus joutui uusien haasteiden eteen. Siihen asti oli Suomen 

ruukeissa käytetty pääasiassa ruotsalaista malmia, jonka tuonti uhkasi loppua kokonaan Suomen 

siirryttyä Venäjän alaisuuteen. Suomen oman malmin etsimistä ja käyttämistä tehostettiin ja se antoi 

kipinän myös Vantaan ruukin perustamiselle. Nils Gustaf Nordenskjöld ryhtyi 1830-luvun puolivälissä 

muodostamaan osakeyhtiötä Vantaankoskelle masuunin ja ruukin perustamiseksi. Kotimaisiin 

tuotteisiin vetoaminen toi ruukin osakkaiksi maamme korkeampaa virkamieskuntaa ja sivistyneistöä. 

Ruukkiyhtiö osti Vantaankosken kosken länsirannalla olevan Martinlaakson myllyn tontteineen ja 

koskiosuuksineen. Toiminta alkoi 1838 ja kokosi seudulle noin 60 työntekijän yhteisön. 

 

1840-luvun puolivälissä Vantaan ruukkiyhtiö joutui vaikeuksiin ja oli valtion tuesta huolimatta 

pakotettu myymään ruukin alueen. Vantaan ruukki kaikkine kiinteistöineen, joihin kuuluivat mm. 

saha, mylly, Hämeenkylän kaivos, puolet Månsaksesta ja vuokraoikeus Erikaksen ja Petaksen tiloihin, 

osti Viktor Zebor Bremer, joka omisti ennestään Teijon ja Mathildedalin suuret ruukit. Bremerin 

taloudellinen tilanne heikkeni 1860-luvulla ja teki konkurssin.  

 

Ruukkia yritettiin tuloksetta huutokaupata pariinkin otteeseen, kunnes elokuussa 1862 ostajaksi 

löytyi Aurora Karamzin (1808-1902), Nikolai I puolison Aleksandran hovineito ja Espoon Träskändan 

kartanon omistaja. Erittäin vauras Aurora Karamzin muistetaan Helsingin diakonissalaitoksen 

perustajana ja suurena filantrooppina. Ottaakseen ruukin uudelleen käyttöön Karamzin yritti 

muodostaa yhtiötä siinä onnistumatta, eikä ruukkia onnistuttu herättämään henkiin. Teollisen 

toiminnan päätyttyä lopullisesti agronomi Berndt Emil von Schantz (1851-1926) osti ruukin useilla 

omistajilla käyneen omaisuuden vuonna 1880. 

 

 
Senaatin kartta myllyn alueesta 1872. Vantaan kaupungin karttapalvelu. 
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Ruukin mylly 1838 

Vantaankosken nykyisen myllyn paikalla sijaitsi vuoteen 1906 asti Vantaan ruukin mylly. Vuonna 

1838 valmistunut mylly oli hirsirunkoinen, vuoraamaton ja kaksikerroksinen. Ensimmäisessä 

kerroksessa oli huone vesipyörälle ja toinen koneistolle. Ylemmässä kerroksessa oli suurempi huone 

jauhamiselle. Vantaankoskessa ollut aiempi, siltavouti Slorfin 1776 rakentama mylly oli ruukkiyhtiön 

toimesta jo purettu. Myllyn rakenteet on kuvattu tarkasti vuoden 1841 palovakuutuksessa, josta 

oheiset kuvaukset (Pietilä 2020).   

 

Rakennuksen keskikorkeus on maasta katonharjaan 17 kyynärää (10,2 m), pituus 18 kyynärää (10,8 

m) ja leveys 15 kyynärää (9 m). Siinä on kaksinkertainen lautakatto ja se on 1 ½–4 ½ kyynärää (0.9m–

2.70 m) korkealla kivijalalla. Myllyssä oli neljä ikkunaa 1 ¾ x 1 ½ kyynärää, á12 r ja toiset neljä 1 ¼ x 1 

½ kyynärää, á 10 r. Kaikki ikkunat olivat kitattuja, öljymaalattuja ja vuorilaudoin (kyynärä on 60 

senttimetriä). Ovia oli yksi päällystetty (beklädnad) ovi karmein, listoin hakoineen ja saranoineen, 

maalattu ja mitoiltaan 2 ¾ x 1 ½ kyynärää, toinen päällystetty ja maalattu pariovi karmein ja listoin, 

sen toinen puolikas jaettu kahteen osaan, kolme paria saranoita lukkoineen ja salpoineen. Lisäksi oli 

kaksi yksinkertaista lautaovea saranoineen ja hakoineen. Yläkerrokseen veivät portaat, joissa oli 

rintamus puuristikoin. Siellä oli konttorihuone, jossa oli yksinkertainen, lukollinen lautaovi ja pieni 

ikkuna. 

 

Rakennukseen vei ulkopuolelta kaksi siltaa, toinen hirsinen, pukeilla ja parruilla seisova ja lankuilla 

päällystetty. Siinä oli myös kaidepuut. Se oli 21 ½ kyynärää pitkä ja neljä kyynärää leveä. Toinen silta 

oli 14 kyynärää pitkä ja kolme kyynärää (1,8 m) leveä hirsialustainen ja lankuilla päällystetty. 

Koneistosta kerrotaan, että vesipyörä oli halkaisijaltaan 9 kyynärää (5,4 m), sen korkeus oli siis yli 

puolet rakennuksen korkeudesta. Sen leveys kehien välillä oli 3 ¾ kyynärää. Siipiä oli kahdeksan, ne 

oli tehty 7 tuuman puutavarasta ja kiinnitetty kahdeksalla 4 kyynärän pituisella rautaruuvilla. Pyörän 

akseli, halkaisijaltaan 21 tuumaa ja pituudeltaan 8 kyynärää (4,8 m) oli koostettu neljästä 12 tuuman 

palkista ja koottu 15 rautavanteella. 

 

Vesi pyörään johdettiin neljä kyynärää pitkällä ja 3 ½ kyynärää leveällä puurännillä, jonka vietto oli 

tehty laudoista ja rännipukeista palkkialustalla. Sinne vei kaksi lautarappua. Siinä oli syöksyluukku 

säätökoneistoineen, jossa oli taottu veivi ja rautasidokset. 

 

Myllyn koneiston hammaspyörän ja rattaiden sekä kolmen kiviparin alusta oli tehty 12 ja 13 tuuman 

palkeista. Toisessa kerroksessa oli kolme puista ammetta, ns. kahnaa (20 tuumaa korkeita, 2 ¾ 

kyynärää halkaisijaltaan), jotka oli koottu kahdella rautavanteella. Niiden yläpuolella olivat lautaiset 

tuutit eli suppilot kouruineen, joiden kautta jyvät kaadettiin kiven silmään. Myllyssä oli jauhamista 

varten kaksi paria myllynkiviä, kaikki 12 tuumaa paksuja ja 3 kyynärää halkaisijaltaan. Lisäksi oli yksi 

pari niin kutsuttuja teräskiviä, ilmeisesti keinotekoisia smirgelikiviä, 12 tuumaa paksuja ja 

halkaisijaltaan 2 kyynärää, joita käytettiin hienompaan jauhatukseen. 

 

Käyntikoneiston valurautaosia oli yksi pystysuora akseli laakeripareineen, yksi sylinterinmuotoinen 

hammaspyörä, yksi kartiomainen hammaspyörä, kolme pitkärautaa rattaineen. Ne välittivät voiman 

rattaasta kiviin. Lisäksi luetellaan erinäinen määrä hammasrattaita, säätöpeltejä, veivejä ja 

hammasrattaita, ruuveja ja muttereita. Ne muodostivat koneiston, jolla voima jaettiin kiviparien 

välillä ja joilla säädettiin kiviparin kivien korkeutta toisiinsa nähden ja siten jauhojen karkeutta.  

 

Vantaankosken ruukin mylly jatkoi toimintaansa kylämyllynä, vaikka ruukkiyhtiö joutui pian 

taloudellisiin vaikeuksiin ja ruukin toiminta alueella päättyi. 
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Pato 1837-1838 

Nykyisen myllyn luona oleva pato liittyy Vantaan Ruukki osakeyhtiön historiaan. Pato valmistui 1837-

1838 rautaruukin tarpeisiin. Vesivoimaa tarvittiin masuunia ja siihen liittyviä laitteita varten. Kts. 

Vantaankosken pato s. 83 

 

 _______________________________ 

 

Vantaankosken ruukin ja masuunin kaivaukset 2020 

Vantaankosken ruukin alueella suoritettiin masuunin paikkaa täsmentävä arkeologinen kaivaus 

kesällä 2020. Kaivausraportin mukaan: 

 

”Vantaan rautaruukki on sijainnut Vantaankosken länsirannalla Kehä III:n ja Helsingin pitäjän kirkolle 

johtavan paikallistien välissä. Hämeenkylän ja Sillbölen kaivosten läheisyys teki Vantaankoskesta 

sopivan paikan masuunille, joka rakennettiin 1837-38, ilmeisesti aikaisemman vuonna 1795 

toimineen koesulaton paikalle. Palovakuutuskirjaan liittyvässä kartassa masuunin ulkoseinän etäisyys 

myllyrakennuksesta on 54 kyynärää, eli 32 metriä. Tällä etäisyydellä edelleen säilyneestä, talvella 

2009 palossa vaurioituneesta Vantaankosken myllystä sijaitsee nyt varastorakennus. Myös kartassa 

vuodelta 1892 "rautaruukin rauniot" on merkitty nykyisen varastorakennuksen kohdalle. Myllyn ja 

raunioiden väliin on lisäksi merkitty kosken pieni sivu-uoma, joka kuivuneena on edelleen 

erotettavissa rantatörmää rajaavana tekijänä. Törmällä varaston ja joen välissä on nähtävissä raudan 

sulattamiseen (slagitiili) ja valamisprosessiin liittyviä irtaimia jäännöksiä. Myllyn vastaisella 

(pohjois)sivulla on palovakuutuskirjan mukaan ollut tilat rouhinvalssille, ramppi ja puhalluskoneen 

vesiratashuone, varsinaisen masuunin sijaitessa vasta sisemmällä.” 

 

 
Masuunin kaivaukset kesäkuussa 2020 
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2.4 von Schanzin aika 1880-1906 

Vantaankosken ruukin alueen omistajaksi tuli vuonna 1880 agronomi Berndt Emil von Schantz (1851-

1926).  Ruukin toiminnan päätyttyä 1840-luvulla alue oli ollut useiden eri yrittäjien omistuksessa. 

Ruukin rakennukset olivat jo rappeutuneet ja osin hävinneet. Mylly oli pysynyt toiminnassa lähikylän 

käytössä. Martinkylän (Mårtensby) myllystä alettiin käyttää nimeä Vanda qvarn viimeistään von 

Schantzin omistusaikana. Rakennus on ilmoitettu teollisuustilastoihin tällä nimellä. (Pietilä 2020) 

 

Palovakuutuskatselmuksessa 11.12.1883 mainitaan ruukin alueen rakennuksista, että niitä oli 

hävitetty tai poissiirretty Mylly oli käynyt läpi merkittäviä muutoksia niin, että siitä oli jäljellä 

rakennuksen kivijalka ja runko, hirsikerrat, lattia, ovet, ikkunat ja sisäraput. Ulkokatto oli katettu 

päreillä. Ulkoiset ajosillat rakennukseen on purettu niin kuin koko sisustuskin. Koneisto oli uusi ja sitä 

käytettiin turbiinilla. Omistaja piti rakennusta huonokuntoisena ja ainoastaan sisutusta ja koneistoa 

vakuutuksen arvoisena. 

 

Vantaankosken myllyssä oli von Schanzin aikana 1880-luvulla käyttövoimana kaksi turbiinia, niin 

sanottua sisäradiaalityyppiä. Voimansiirto työkoneisiin tapahtui osin hammasvaihteilla, puisin rattain 

myllynkiviin ja remmivälityksellä ohraryynien kuorimislaitteeseen. Suurempi turbiini käytti rukiin 

jauhatuksen kiviparia, osin yhtä kiviparia kauran jauhatukseen ja sen ohella suoraan turbiiniakselista 

remmisiirrolla käytettiin ohraryyninkuorimakonetta. Edelleen remmisiirrolla käytettiin 

hammasvaihdepyörästä hissiä myllykerrosten välillä, se oli nostovoimaltaan noin 500 kg. Pienempi 

turbiini käytti ainoastaan yhtä kiviparia, jolla jauhettiin kauraa. Kivien halkaisija oli kymmenen 

vanhaa kyynärää eli noin 148 cm. 

 

Myllyn ulkopuolella ollutta pärehöylää käytettiin vesirattaalla, joka sai ajovetensä turbiinirännin 

haaran kautta. Vesiratas oli halkaisijaltaan noin kaksi metriä ja metrin levyinen. Vesipyörässä oli 

puinen akseli, mutta muut koneiston akselit olivat valurautaa. Padolta vesi kulki turbiinikammioihin 

avointa noin 15–16 m pitkää puuränniä pitkin. Turbiinikammioista johti pois noin 25 m pitkä kanaali. 

 

Myllyn toiminnasta von Schanzin aikana ei ole tarkempia tietoja. Vuonna 1906 von Schanz myi 

ruukin alueen Gustaf Palmroosille, joka oli Dahlforsin viilatehtaan omistajan W.W.Wahlbergin 

tuttava ja liikekumppani. Palmroos purki myllyn ja rakennutti sen paikalle nykyisen 

myllyrakennuksen. 

 

Suuri rantatie ja puusilta 1876, Vantaankosken muutos 1892 

Hieman ennen von Schanzin aikaa myllyn lähiympäristössä oli tapahtunut merkittävä muutos, kun 

Suuren rantatien linjaus siirrettiin nykyiselle paikalleen. Vuonna 1876 valmistunut puusilta ohjasi 

liikenteen aivan myllyalueen eteläpuolelta kohti Helsingin pitäjän kirkkoa. Uusi puusilta näkyy 

vuoden 1892 kartassa. 

 

Toinen muutos myllyn lähialueella tapahtui 1891-92. Valtio räjäytti joelle uutta uomaa ja 

Vantaankosken alueen pohjoisin koski nykyisen Kehä III:n sillan vaiheilla hävisi olemasta. Viimeistään 

silloin hävisi myös kosken länsirannan pohjoisin myllynpaikka.  
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Vantaankosken myllyn alue 1892. Vasemmalla näkyvät 1838 valmistunut ruukin mylly, siihen johtava uoma ja 
1837-38 valmistunut ruukin pato. Keskellä pihaa kulki toinen vesiuoma. Kiinteistön eteläosassa näkyvät 
Vantaan ruukin ja masuunin rauniot. Vantaankosken ylittävä puusilta oli valmistunut 1876 ja joen itärannalla 
näkyvät jo Dahlforsin viilatehtaan rakennukset. Hirsirakenteinen viilatehdas valmistui 1880-luvulla ja sen 
paikalle nykyinen tiilirunkoinen 1903. Muut rakennukset viilatehtaan lähellä ovat tehtailija Wahlbergin asunto- 
ja talousrakennuksia. Karta öfver Kvarnbacka fors. Kansallisarkisto ULH IKanslia fd 29/70 2d 13/01. 
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2.5 Dahlforsin viilatehdas 1888 

Vantaankosken itäranta sai uuden yrittäjän 1880-luvun lopulla. Yrittäjä W. W. Wahlberg perusti 

paikalle viilatehtaan 1880-90-luvun vaihteessa. Toiminta aloitettiin viimeistään vuonna 1892 

puisessa tehdasrakennuksessa kosken itärannalla, jossa varsinaisen viilatehtaan lisäksi toimi myös 

mylly. Myllyä varten tehtaaseen oli asennettu höyrykone jo vuonna 1888. Wahlberg rakennutti 

alueelle sahan, joka aloitti toimintansa vuotta myöhemmin. Tehtaan höyrykone ei riittänyt 

pyörittämään sekä myllyä, viilatehdasta että sahaa ja Wahlberg anoikin lupaa vuonna 1891 

hyödyntää kosken vesivoimaa laitoksissaan. Hän rakensi koskeen tilapäisen padon riittävän 

vedensaannin turvaamiseksi.  

 
W.W.Wahlbergin koti kosken itärannalla Dahlforsin viilatehtaan vieressä. Wahlbergin perhettä rakennuksen 
parvekkeella 1905-10. Kuvaaja Irene Wahlberg. Museovirasto, FINNA. 

 

Wahlbergin viilatehtaassa toiminut mylly on aiheuttanut sekaannusta Vantaankosken myllyn 

ajoitustiedoissa, sillä Wahlbergin kosken itärannalla ollut mylly (1888 ja uudessa rakennuksessa 

1903) ja kosken länsirannalle 1906 valmistunut Vantaankosken myllyrakennus on sekoitettu 

lähteissä keskenään. (Kts inventoinnin haasteet) 

Artikkelissaan Viilatehdas – muistomerkki varhaisesta teollisuudesta (Helsingin pitäjän vuosikirja 

1983, s. 66-67) Arne Heporauta kuvailee viilatehtaan (1903) rakennetta ja myllyä: ”..Kolmannessa eli 

myllyhuoneessa oli tolpilla tuettu välipohja. Poikkipäädyn yläkerrasta johti 13,7 metriä pitkä, kiskoilla 

varustettu puusilta maantielle. Myllykone sijaitsi oletettavasti alakerrassa. Käyttövoiman antoi kaksi 

turbiinia, jotka sijaitsivat puisessa vesirännissä huoneen alla olevassa holvatussa tilassa”.  

Samoja piirteitä, mm. kiskojen käyttö myllysilloissa on kosken länsirannalle 1906 valmistuneessa 

Vantaankosken myllyssä, jonka rakentamisessa Wahlberg oli mukana.  

Alkuperäinen viilatehdas oli hirsirakenteinen ja kaksikerroksinen, mutta sai väistyä tiilisen tehtaan 

tieltä 1903. Tiilinen rakennus sijaitsi täsmälleen samalla kohdalla kuin entinen puinen 

tehdasrakennus ja sitä laajennettiin useaan otteeseen. Wahlberg rakennutti alueelle viilatehtaan 

lisäksi oman huvilansa, talousrakennuksia sekä työväen asuntoja. Jokeen pistävällä niemellä sijaitsi 

myös Wahlbergin trasselitehdas, joka paloi 1900-luvun alussa.  
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Dahlforsin viilatehdas toimi menestyksellisesti 1960-luvulle asti. Toiminnan päätyttyä alue hiipui 

hiljalleen. Rakennuskannan häviämiseen vaikutti voimakkaasti myös 1960-luvulla valmistunut Kehä 

III, joka kulkee Vantaankosken pohjoisosan ylitse. Vantaan kaupunki tuli Dahlforsin viilatehtaan 

rakennusten ja alueen omistajaksi 1975. Viilatehdas paloi perusteellisesti 10.6.1984 ja rakennukset 

olivat purku-uhan alla, kunnes aktiivinen paikallistoiminta puolusti niiden säilyttämistä ja 

korjaamista.  

2000-luvulla Viilatehtaan vuokrasi Vantaan kaupungilta ravintoloitsija, joka perusti rakennukseen 
tilausravintolan. Rakennus korjattiin ja varustettiin nykyaikaisella tekniikalla. Viilatehdas on 
kulttuurihistoriallisesti tärkeä ja arvokas muistomerkki kosken vesivoimaa yli 150 vuotta 
hyödyntäneistä teollisuuslaitoksista.  
 

 
Dahlforsin viilatehdas 1890. Kuvassa puinen viilatehdas ja talousrakennuksia Vantaankosken itärannalla. Kuva 
Vantaan kaupunginmuseo/Finna. 
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3.VANTAANKOSKEN MYLLY 1906-1907 (103395652L) 

NYKYINEN MYLLY 1906-1907 

Vuonna 1906 varatuomari Gösta Palmroos osti ruukin alueen agronomi Berndt Emil von Schantzilta. 

Viilatehtaan omistaja W.W.Wahlberg oli ilmeisesti kaupassa mukana Palmroosin epävirallisena 

liikekumppanina. Kaupan jälkeen ruukin vanha hirsirakenteinen mylly purettiin. Nykyisen tiilisen 

myllyn rakentaminen alkoi heti seuraavana vuonna ja ikkunoita rakennukseen hankittiin talvella 

1907. Myllyn rakenteissa käytettiin puretun ruukin ja myllyn osia, mm. vanhoja myllynkiviä, tiiliä, 

slagitiiliä ja rautakiskoja. 

 
Vantaankosken myllyn rakennukset 1930-luvulla. Vantaan kaupunginmuseon arkisto. 
 
Vasemmalla kuvassa näkyy suurehko varastorakennus. Rakennus näkyy 1930-luvun kuvissa ja se on purettu 
viimeistään 1990-luvulla. Paikalla näkyy maastossa rakennuksen betonipohja. Oikealla näkyy myllyn 1930-
luvun kokonaisuus; 2,5 kerroksinen myllyrakennus, trasselitehtaan piippu ja höyrykattilahuone ja taustalla 
länsisivun lisärakennus (1910-luku). Kuvan keskellä on selvityksessä nimellä sähkölaitos oleva pieni 
sivurakennus. Takana näkyy myllyn pohjoisosan käytävämäinen lisäsiipi, joka on nykyisin suurimmaksi osaksi 
raunioitunut. Taustalla näkyy jo purettu puurakenteinen varastorakennus (”hevoskatos”). Myllyn oikealla 
puolella, kosken kulmalla on puurakenteinen, pulpettikattoinen matala saharakennus, joka valmistui 1910-20-
luvulla ja purettiin 1950-luvun jälkeen. 
 
Kuvassa on hyvin näkyvissä myllyn alkuperäisiä piirteitä: valkoinen, rapattu pinta, satulakatto, eteläpäädyn 
suuret, pieniruutuiset ikkunat (yläkerta 20-ruutuinen ja keski- ja alakerros 30-ruutuinen) ja päädyn porrastettu 
koristekuvio (tiilipintaa). Samoja piirteitä on myös Wahlbergin viilatehtaassa kosken vastarannalla (1903).  
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Vantaankosken mylly 1956. Kuvassa erottuvat hyvin myllyn ja sähkölaitoksen suuret, pieniruutuiset ikkunat 
sekä koristekuvio. Saharakennus näkyy oikealla. Kuva Vantaan kaupunginmuseo. 
 

 
Dahlforsin viilatehdas 1961. Joen vastarannalla sijaitseva W.W.Wahlbergin viilatehdas valmistui vuonna 1903. 
Viilatehtaan rakennuksessa ja joen vastarannalla sijaitsevassa Vantaankosken myllyssä on samoja tyylipiirteitä. 
Molemmissa on tehdasrakennuksille tyypilliset suuret, pieniruutuiset ikkunat, tiilirunko ja satulakatto. 
Viilatehtaan rakennuksessa näkyy hyvin katon koristekuvio. Kuvaaja Irene Wahlberg, Museovirasto/Finna. 
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Dahlforsin viilatehdas 1970-luvulla. Viilatehtaan rakennus oli alun perin (1903) tiilipintainen, mutta rapattiin 
myöhemmin valkoiseksi kuten my llykin. Kuva Museovirasto/Finna, kuvaaja C.G.Roos 1970-71. 
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3.1 Vantaankosken myllyn alkuvaiheet  

Vantaankosken myllyn vaiheisiin tuli uutta tietoa, kun FM Kirsti Pietilä selvitti myllyn taustoja 

Mårtensbyn mylly -artikkeliaan varten Helsingin Pitäjän vuosikirjaan 2020.  Pietilän selvityksen 

mukaan nykyinen mylly on rakennettu 1906-07, kun koko Vantaan ruukin alue siirtyi uudelle 

omistajalle, varatuomari Gustaf (Gösta) Palmroosille. Aiemmissa selvityksissä kosken itärannalla 

viilatehtaan rakennuksessa sijainnut Wahlbergin mylly ja kosken länsirannalle 1906 rakennettu 

nykyinen Vantaankosken mylly ovat sekoittuneet, mikä selittää länsirannan myllyn aiemman 

ajoituksen 1890-luvulle. Wahlberg sai kosken länsirannan ja nykyisen myllyn alueen haltuunsa vasta 

vuonna 1916. 

”Gustaf Herman Palmroos (1863–1934) oli asianajaja ja hoiti paljon juuri konkurssijuttuja. Hän jäi 

Wahlbergin viilatehtaan konkurssin jälkeen 1894 Wahlbergin jonkinlaiseksi liikekumppaniksi. Gösta 

Palmroos osti 21.6.1906 Berndt von Schantzilta myllyn, hänen osuutensa Vantaan koskesta, siihen 

kuuluvan myllypadon ja kaikki muut laitteet ja maa-alueen niiden alla.” (Pietilä 2020) 

”Uutta myllyrakennusta alettiin tehdä saman tien, vuoden 1907 joulukuussa työmaalle toimitettiin jo 

ikkunoita ja niiden laseja.  Tosin yhteistyö ei sujunut ilman taloudellisia erimielisyyksiä, sillä tieto on 

peräisin Palmroosin ja Wahlbergin välisen oikeusjutun asiakirjoista.” (Pietilä 2020) 

Joen suuntainen myllyrakennus muurattiin tiilestä. Kiinteistön alueella olleita ruukin raunioiden tiiliä 

käytettiin myllyn rakenteissa. Myllyn pohjoispääty rakennettiin kiinni ruukin patoon. Myllyrakennus 

on kaksikerroksinen ja jaettu poikkiseinällä kahteen osaan. Pohjoinen pää, jossa on myllykoneisto, oli 

sisältä osin kolmikerroksinen. Pihan puolella johti ajosilta yläkerrokseen, jossa jyvät kaadettiin 

tuuttiin. 

Myös myllyn toiminnan aloittamisesta löytyi uutta tietoa. Pietilän selvityksen mukaan Mårtensbyn 

talolliset haastoivat myllyn omistajan Gösta Palmroosin käräjille 1908. Haasteen perusteena oli, 

”että heillä on tulliton jauhatusoikeus eteläisessä myllyssä Kvarnbackan koskessa. Se on aina ollut 

voimassa, mutta Palmroos on kesäkuussa 1906 tultuaan myllynpaikan omistajaksi, antanut purkaa 

myllyn, laittamatta uutta myllyä tilalle, vaikka paikalle on pystytetty suurehko selvästi 

teollisuuteen tarkoitettu rakennus. Me allekirjoittaneet emme ole voineet käyttää hyväksemme 

koskea.” Varmoja tietoja myllyn jauhatuskäytöstä kyläläisille on vasta vuodesta 1916 lähtien, kun 

mylly oli siirtynyt W.W.Wahlbergin omistukseen. 

W.W.Wahlberg omistajaksi 1916 

Vuonna 1916 varatuomari Palmroos ajautui konkurssiin. Pakkohuutokaupassa 28.8.1916 Walfrid 

Wahlberg teki korkeimman tarjouksen ja osti käyttöoikeuden (besittningsrätt) koskeen, maa-alueen 

ja sille pystytetyn voimalaitoskiinteistön (vattenverksbyggnaden) ja laitokset niihin kuuluvine, 

laitoksen käyttöön tarpeellisine koneineen 50 000 markan hintaan. Vuonna 1917 Wahlberg ilmoitti 

myllynsä nimellä Dahlfors Kvarn. Hän ilmoitti myllyn käyneen koko vuoden. Tuotannon laatua tai 

määrää hän ei ilmoita. Käyttövoimana oli vesiturbiini, joka käytti kolmea kiviparia.  (Pietilä 2020) 

Myllyntonttia ei koskaan ollut erotettu omaksi tilakseen. Berndt von Schantz oli saatuaan 

hovioikeudelta vahvistuksen, että paikka oli hänen, pyytänyt senaatilta lupaa teettää erottamisen 

saadakseen siihen lainhuudatuksen. Senaatti myönsi luvan. Tähän lupaan vedoten Walfrid Wahlberg, 

haastoi välikäräjille 1.7.1917 kuultavaksi Suomen kruunun. Alue erotettiin tiloista Mårtensby N:o 1–5 

vuonna 1923 ja sai nimekseen Dalfors RN:o 6.  Se sai lainhuudon 2.10.1929 omistajina rouvat 

Gunhild Dorotea Vehviläinen ja Hildi Trauch sekä tuomari Wilhelm Walfrid Wahlberg.  
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Vantaankosken mylly 1970-luvulla. Kuva Vantaan kaupunginmuseo. 
 

 
Vantaankosken mylly 1970-luvulla. Kuva Vantaan kaupunginmuseo. 
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Vuoden 1928 tulipalossa mylly paloi pahoin. Sähkölaitoksessa tuhoutui kaksi 80 hevosvoiman 

generaattoria, myllyn koko koneisto ja trasselitehtaan laitteet. Lähellä oleva pienehkö saha saatiin 

pelastettua.  

Nyland -lehti otsikoi 17.11.1928  Stor eldsvåda i Vanda: Torstaiaamuna paloi Vantaan Kvarnbackassa 

Wahlbergin tehdasrakennus, jossa on mylly, trasselitehdas ja sähkölaitos. Alemmalla koskella 

sijaitsevassa viilatehtaassa sammui sähkövalo viiden aikaan ja vikaa etsiessä huomattiin, että palo 

sähkölaitosrakennuksessa oli jo saanut huomattavan vallan. Palokunta oli pian paikalla, mutta palo 

oli jo niin laaja, että tarvittiin lisäväkeä. Paikalle saapuivat Sockenbacka F.B.K. ja Helsingfors F.B.K.. 

Sammuttamassa oli kolme moottoriruiskua ja vettä oli rajattomasti, mutta kivinen rakennus paloi 

kokonaan. Lähellä oleva pienehkö saha saatiin pelastettua. Kello seitsemän olivat kaikki koneet ja 

tuhat kiloa varastossa ollutta trasselia tuhoutuneet. Sähkölaitoksessa tuhoutui kaksi 80 hevosvoiman 

generaattoria, myllyn koko koneisto ja trasselitehtaan laitteet. Vahingot nousivat liki miljoonaan 

markkaan ja ne korvataan lähinnä vakuutuksella. Tulipalon takia seutu jäi ilman sähköä, toisen 

tehtaan pienempi vara-asema ei riittänyt koko seudun virrantarpeeseen. Palon syytä ei vielä tiedetty, 

mutta arveltiin tärpätin ja muiden palonarkojen aineiden kastelemien trasselien syttyneen itsekseen. 

Vuoden 1928 myllyrakennuksen palon jälkeen Wahlbergin arkistosta löytyy Keskusosuusliike 

Hankkijalla tehty suunnitelma myllyn koneistuksesta. Siinä myllyyn on piirretty neljä jauhinkiviparia, 

kaurankuorimakone, ryynimankeli merkkiä ”Paras”, ohrankuorimakone, ohraryynienpienentäjä, 

puhdistuskone ”Universal”, keskipakois-sihtikone, kauraryynien höyryttäjä sekä ryynisihti- ja 

kuivauskone.  

Myllyn vakuutuskirjassa vuonna 1948 mainitaan kolme kiviparia ja ryynimankeli, joita käyttää 

turbiini.  Aiempaa Hankkijan suunnitelmaa on siis vähän pienennetty.  (Pietilä 2020) 
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Myllyn eteläpäädyssä sijaitsi konepajoissa käytettyjen trasselien valmistus- ja puhdistuslaitos. Uusia trasseleita 
tehtiin repimällä koneella tekstiiliteollisuuden jätettä langoiksi. Vanhojen, öljyisten trasseleiden pesu oli 
kannattavaa liiketoimintaa.  
 

3.2 Trasselitehdas ja trasselien puhdistuslaitos 

Vantaankosken myllyrakennukseen siirrettiin Wahlbergin viilatehtaan trasselitehtaan toiminnot 

1900-luvun alussa.  Tehdas oli alun perin sijainnut niemellä viilatehtaan takana erillisessä 

rakennuksessa, joka oli palanut. Vuonna 1907 tehdyssä sopimuksessa kolme viipurilaista tehdasta 

sitoutui toimittamaan koneiden puhdistuksessa käytetyt likaiset trasselinsa rautateitse W. 

Wahlbergille puhdistettavaksi ja tämä toimittaa ne takaisin puhtaina. Työstä maksettiin hänelle 45 

penniä kilo punnittuna puhtaina. Samaan lappuseen ovat lisänneet leimansa useat lahtelaiset, 

turkulaiset ja helsinkiläiset tehtaat. (Pietilä 2020)  

Vuonna 1908 Irene Wahlberg myi omistamansa Firma Irene Wahlberg Trasselaffär- nimisen 

trasselinpuhdistusliikkeen Dahlfors Filhuggeri’lle 15 317 markan 26 pennin hintaan ja kuittasi sillä 

tehtaalle olleen velkansa. Kauppa kattoi myös viilatehtaalle sijoitetut trasselitehtaan koneet.  

Perheen kesken oli tehty eri aikoina useita samantapaisia rahoitusjärjestelyjä. 

Vantaankosken trasselitehtaalla sekä valmistettiin uutta trasselia repimällä tekstiiliteollisuuden 

jätettä koneella langoiksi ja puhdistamalla se, että pesemällä käytettyä trasselia uudelleen käyttöä 

varten.  
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Mies puhdistaa trasselilla Elannon häkäpöntöllistä kuorma-autoa.  
Kuva Museovirasto/Finna, kuvaaja Väinö Pietinen 8.5.1940. 
 

Tidskrift för maskinister och lokomotivmän i Finland- lehdessä nimimerkki Aatto kirjoitti, miten 

trasselin puhdistus toimi vuonna 1908, jolloin tehdas oli vielä viilatehtaalla: ”Ensin on puristuslaite, 

jossa öljy puristetaan trasseleista 10–15 ilmakehän paineella. Sen jälkeen trasselit pannaan suureen 

kattilaan, missä ne kaustisen soodan (lipeän) ja höyryn avulla puhdistetaan mikrobeista ja muista 

epäpuhtauksista, minkä jälkeen ne huuhdotaan pesukoneessa ja kuivataan patterilaitoksen päällä. 

Kun trasseli on käytetty läpi revintäkoneen, se on taas puhdasta ja pehmeää paalattavaksi ja 

lähetettäväksi markkinoille.”   (1.8.1908 no 8, 12., Pietilä 2020) 

Kasvava teollisuus kulutti trasselia puhdistustöissä ja koneiden huollossa suuria määriä. Sen pesu ja 

valmistus oli kannattava toimi. Vantaankosken myllyn trasselitehtaassa työskenteli neljä henkilöä, 

kaksi miestä ja kaksi naista. Vuonna 1920 siellä käsiteltiin 47 000 kg puuvillajätettä ja tuotettiin 420 

000 kg trasselia, josta saatiin 199 000 mk (81 160 €). Ero syntyi vanhojen trasselien pesusta. Vuonna 

1930 ei ilmeisesti enää pesty käytettyjä trasseleita, koska ostetusta 47 800 kilosta puuvillajätettä 

saatiin myytävää 45 800 kg. Tehdas toimi tilastotietojen mukaan ainakin vielä vuonna 1940.  

Trasselien puhdistuksella oli varjopuolensa. Helsingin vesilaitos oli jo 1881 esittänyt, että jokivarren 

tehtailta kielletään likavesien päästäminen Vantaanjokeen. Asenteiden muutos oli hidasta, niinpä 

Kunnallislautakunta sai vasta vuonna 1915 selville, että trasselitehdas päästi öljyvetensä 

puhdistamattomana jokeen. Kun huomautus tehtailijalle ei tehonnut, asiasta valitettiin maaherralle. 

Vantaankoskella pestiin lähes kaikkien Suomen konepajojen likaiset trasselit, joten päästöt eivät 

olleet mikään pikkujuttu.  

Vuosina 1928 ja 1935 tulipalot vahingoittivat myös trasselitehdasta. Vuonna 1935 trasselitehtaan 

koneistot ja varasto tuhoutuivat täysin. Rakennuksen välikatto ja ulkokatto vaurioituivat uusittavaan 

kuntoon. Kiviseinän takana ollut myllyosasto ei kärsinyt vaurioita ja myös sähkölaitoksen toiminta 

jatkui korjausten jälkeen. 
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Myllyn länsipuolella on pieni tiilirakenteinen lisärakennus, jonka sisällä on höyrykattila. Höyrykattilahuone ja 
sen yhteydessä oleva piippu liittyivät trasselitehtaan toimintaan. 
 

 
Trasselitehtaan höyrykattila saattaa olla peräisin Wahlbergin aiemmasta trasselitehtaasta kosken itärannalta. 
Itärannan tehdas paloi 1900-luvun alussa ja toiminnot siirrettiin länsirannan uuteen rakennukseen. 
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3.3 Saharakennus 1910-luku  

 
Myllyn eteläkulmalle, kosken puolelle rakennettiin 1910-20 -luvulla vaatimaton pulpettikattoinen 
saharakennus. 1930-luvun valokuvassa saha on täydessä toiminnassa. 
 

Myllyn yhteyteen rakennettiin pieni, pulpettikattoinen saharakennus todennäköisesti 

W.W.Wahlbergin aikana 1910-luvulla. Saha sijaitsi pitkässä pulpettikattoisessa rakennuksessa   

myllyn koskenpuoleisessa eteläkulmassa. Sahan toimintaan liittyi myös tukkien uitto Vantaanjoessa.  

Wahlbergin arkistossa on joitakin kauppakirjoja, joissa on sovittu metsän ostosta Lappbölen ja 

Vinickbyn tilanomistajien kanssa 1916 ja 1927.  Saha säästyi 15.11.1928 tulipalossa ”En i omedelbar 

närheten till fabriksbyggnaden liggande mindre såg, uppförd av trä, lyckades man skydda.” (Pietilä 

2020) 

Sahan rakennus ja pihassa oleva puutavaraa näkyvät hyvin 1930-luvun valokuvassa. Vuoden 1956 

kuvassa näkyy sahan rakennus, mutta ei enää pihassa olevia tukkeja. Rakennus näkyy pitäjänkartassa 

1933, peruskartoissa 1958, 1967 ja ortokuvissa 1954.  
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3.4 Muita rakennuksia 

Kiinteistön alueella on ollut useita eri aikoina rakennettuja rakennuksia, joista löytyy enää vähän 

tietoja. Vuoden 1948 vakuutuskirjan mukaan alueella oli myllyrakennuksen lisäksi hirsinen 

saunarakennus, asuinrakennus, niihin kuuluvia liitereitä ja rakennus, jossa oli autotalli ja paja. 

1930-luvun valokuvassa näkyy sahan ja sen lanssin lisäksi hevoskatos ja rinteen puolella oleva 

suurehko varastorakennus (kts. kuva 1930-l), joka näkyy myös alla olevassa 1970-luvun kuvassa.   

Taru Tyynilän 1975 inventoinnin mukaan tontilla oli ”vanhempi korjaamorakennus, uudempi 

korjaamorakennus 1950-luvulta sekä huonokuntoiset asuinrakennukset 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteesta ja kaksi varastorakennusta”. Korjaamorakennusten sijaintien tulkinnassa on aiemmissa 

inventoinneissa saattanut tulla virhe. Katso kohta ”Inventoinnin haasteita”. 

1980-luvun viistokuvassa näkyy myllyn ja navetan lisäksi vielä rannassa tien ja navetan 

kainalossa pieni rakennus, mahdollisesti sauna. 

 
1970-luvun kuvassa myllyn alueesta näkyy vielä myllyn länsipuolella sijainnut suurehko varastorakennus. 
Rakennus on todennäköisesti lähteissä mainittu ”vanhempi korjaamorakennus” tai ”paja”. Varastorakennus 
purettiin mahdollisesti vasta 1990-luvulla. Finna/Museovirasto_C.G.Roos 1970-1977. 
 

 
Rakennuksen paikalla on enää pohja. Kuva 7.8.2020 
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Kiinteistön eteläreunassa oleva varastorakennus. Aiemmissa inventoinneissa mainittu  
”navetta/varastorakennus”. Ajoitus kiinteistörekisterissä 1928, rakennus on todennäköisesti uudempi tai 
laajennettu 1950-luvulla. Rakennus ei näy ainakaan nykyisen kokoisena 1933 pitäjänkartassa, 1958 sen sijaan 
näkyy. 
 

i 
Rakennus etelästä. 
 

 
Pohjoispääty. 
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3.5 Vantaan kaupunki omistajaksi 1975 

Viilatehtaan toiminnan loputtua 1960-luvun puolivälissä ja Wahlbergin sittemmin kuoltua perikunta 

myi viilatehtaan alueen myllyineen kunnalle keväällä 1975. Seuraavat tiedot Pietilä 2020: 

Viilatehtaan tehdasrakennus ja piha-aluetta oli vuodesta 1955 ollut vuokralla Oy Ko-Met- yhtiöllä, 

jolla oli 1965 vuodesta vuokrattuna myös myllyrakennus. Asuinrakennuksissa 1–3 oli vuokralaisia 

kahdeksassa huoneistossa. Risto Vehniä korvasi vuokransa hoitamalla sähkölaitosta. Tiloilla oli 1975 

vuokralaisena Larikka Oy. Lisäksi Dalforsin tilalla sijaitsi Anna Nordströmin omistama mökki. 

Kaupan jälkeen tehtailla jatkoivat vanhat vuokralaiset ainakin jonkin aikaa. Kone- ja viilatehdas Oy 

KO-Met ilmoitti lehdissä tekevänsä erilaisia metallitöitä ja myös valmistavansa ja jälleenhakkaavansa 

viiloja.  Vanhoja koneita oli siis vielä jäljellä. Muita vuokralaisia, erilaisia autokorjaamoita on vaikea 

enää selvittää.  

Myllyrakennuksessa sijainnut voimalaitos toimi vielä 27.12.1976, kun Lauri Leppänen kävi 

haastattelemassa Anna Nordströmiä, joka oli tullut Vantaankoskelle vuonna 1917 ja asunut pienessä 

mökissään kosken rannalla nelisenkymmentä vuotta. Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys 

kaavaili tällöin mökin säilyttämistä museona. Leppänen arveli haastattelun oleva viimeinen 

Vantaankosken omalla sähköllä tehtävä nauhoitus. Viilatehtaan asuinrakennuksia purettiin jo.  

Vuosikymmeniä tyhjillään ja Vantaan kaupungin varastona ollut mylly paloi vuonna 2009. Tulipalo 

tuhosi myllyn sisustan lähes kokonaan 30. ja 31.1.2009 välisenä yönä. Pystyyn jäivät vain seinät.  

Vuonna 2012 mylly myytiin ja maa-ala vuokrattiin yksityiselle yrittäjälle kunnostusvelvoitteella. Palon 

jälkeen myllyyn on tehty tilapäinen vesikatto ja ikkunoihin ja oviin tilapäisiä sääsuojia. Kiinteistö 

siirtyi takaisin Vantaan kaupungille 2018. Kiinteistön alueella oleva navettarakennus toimii edelleen 

(2020) varastona. 

 

Tulipalo 2009 

   
Vasemmalla Vantaankosken mylly 4.2.2009 tulipalon jälkeen, oikealla ja purettu katto 9.9.2010. Palo tuhosi 
myllyn puuosat ja katon. Kuvat Vantaan kaupunginmuseon arkisto. 
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Vuonna 2011 kaupunki purki palaneen katon. Kuva Vantaan kaupunginmuseo. 
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4. SÄHKÖLAITOS 1906-07 (103395651K) 

 

 
Myllyn sivurakennus, jossa on ollut mahdollisesti sähkölaitoksen toimintoja. 
 

4.1 Sähkölaitoksen toiminta 
Myllyn länsipuolelle valmistui 1906-07 pienikokoinen sivurakennus (103395651K). Rakennuksessa on 
sijainnut mahdollisesti sähkölaitoksen toimintoja. Sivurakennuksesta käytetään tässä selvityksessä 
nimitystä sähkölaitos erotukseksi myllyn yhteydessä olevista muista sivurakennuksista. Selvityksen 
aikana rakennuksen tarkka käyttö ei selvinnyt. Käyttö on saattanut myös muuttua eri aikoina.  
Rakennus on pohjaltaan neliömäinen ja rakennettu töyrääseen vanhan luonnonkivirakenteen 
jatkeeksi, niin että alakerroksen takaseinä on luonnonkiviladelmaa, etuseinä ja välipohja on valettu 
betonista ja ylempi kerros on muurattu tiilestä. Alakerroksen ja ulkopuolella olevan töyrään 
rakenteissa on käytetty vanhoja myllynkiviä. 
 
Elokuussa 1908 ilmestyneessä Tidskrift för maskinister och lokomotivmän i Finland kuvataan käyntiä.  

Dahlforsin viilatehtaalla. Nimimerkki Aatto kertoo kirjoituksessaan, että viilatehtaan ja 

trasselitehtaan lisäksi tehtailija Wahlbergin aloitteesta ”on kosken länsirannalle pystytetty komea 

rakennus sähkölaitosta varten.” (Pietilä 2020) Tällä on todennäköisesti viitattu nykyiseen 

myllyrakennukseen. Myös myöhemmissä arkistolähteissä on viitteitä siitä, että rakennuksen 

ensisijainen tavoite on ollut toiminta sähkövoimalana, mahdollisesti Wahlbergin viilatehtaan 

tarpeisiin. 

Uuteen myllyrakennukseen laitettiin 130 hevosvoiman turbiini, joka käytti myllyä, trasselitehdasta ja 

sahaa. Sen generaattorien tuottamaa sähköä siirrettiin viilatehtaalle joen yli kulkevaa lankaa pitkin. 

Sitä riitti myös ympäristön talojen valaisemiseen. Lähikylän talot valaistiin Vantaankosken sähköllä 

viimeistään 1914.  

Päiväämättömässä ja allekirjoituksia vailla olevassa sopimuksessa sähkön toimituksesta tilanomistaja 

Holmbergin ja Walfrid W. Wahlbergin välillä sovitaan, että Holmberg laittaa pylväät Övre Nybackasta 

tilalleen Grönkullaan ja pitää ne kunnossa sekä maksaa Wahlbergille 10 000 markkaa johdon vedosta 

ja 25 lampun asennuksesta (Pietilä 2020). 
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Myllyn vuoden 1928 tulipalo vahingoitti pahoin sähkölaitoksen laitteita ja toimintaa. Sähkö-

laitoksessa tuhoutui kaksi 80 hevosvoiman generaattoria, myllyn koko koneisto ja trasselitehtaan 

laitteet. Uudet laitteet hankittiin kuitenkin pian, ja sähkölaitoksen toiminta jatkui.  

Vuoden 1930 teollisuustilastossa puhuttiin jo sähkölaitoksesta – ”elektricitetsverk”. Kaksi 

generaattoria tuotti myytäväksi 11.610 kw sähköä 23 221 markan arvosta. Laitosta hoiti yksi mies. 

Wahlbergin perillisten teollisuuslaitosten palveluksessa oli näihin aikoihin myös insinööri. (Pietilä 

2020). Sähkövoimalan toiminta jatkui 1970-luvulle saakka. 

Rakennus tuli Vantaan kaupungin omistukseen vuonna 1975 osana kiinteistöä. 

   
Rakennuksen sisätiloja, ylempi kerros, pohjoisseinä ja ikkunat. Oikealla rakennuksen pohjakerros, länsisivun 
luonnonkiviseinämä ja myllynkiviä. 
 
 
 

5. Inventointi 2020 
 

5.1 Inventoinnin haasteita 
 

Inventoinnissa osoittautui ongelmalliseksi rakennusten ajoittaminen. Aiemmissa lähteissä oli 
poikkeuksellisen paljon ristiriitaisuuksia eri rakennusten ajoittamisen, alueen omistussuhteiden, 
rakennusten sijaintien ja toimintojen suhteen. Rakennuksista ei ole säilynyt alkuperäispiirroksia tai 
korjauspiirroksia, mikä vaikeutti alkuperäisten sisätilojen ja toimintojen selvittämistä. Myöskään 
karttoja 1900-luvun alusta ei löytynyt selvityksen aikana, joiden avulla rakennusvaiheet olisivat 
täsmentyneet. Suurin osa tiedoista perustuu Kirsti Pietilän tekemään arkistotutkimukseen, jossa 
löytyi kiinteistön omistussuhteisiin ja rakennustarvikkeiden hankintaan liittyviä dokumentteja sekä 
aikalaislehtien artikkeleista saatuihin tietoihin. 
 
Merkittävin muutos verrattuna aiempiin tietoihin myllyn vaiheista on ollut rakennuksen ajoitus. 
Vantaankosken ruukin alueen siirtyminen Wahlbergille ja uuden myllyn rakentaminen kosken 
länsirannalle on aiemmin useissa lähteissä usein ajoitettu Frondeliuksen (1995) mukaisesti 1890-
luvulle. Kirsti Pietilän tutkimuksen mukaan (2020) ruukin alue siirtyi 1906 Gösta Palmroosille ja vasta 
1916 Wahlbergille, ja nykyiset rakennukset valmistuivat 1906-07. 
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Lisäksi alueen kartassa vuodelta 1892 näkyy vanha ruukin mylly (1838), joka on ehkä tulkittu 
nykyiseksi myllyksi. 1900-luvun alusta ei löytynyt karttoja, joissa alueen rakennukset näkyisivät. 
Vuoden 1933 pitäjänkartassa ja 1930-luvun valokuvissa myllyn rakennukset ovat nykyisillä 
paikoillaan. Lähteitä on koottu alle, jotta ketjua voi seurata. 
 
Mm. Tyynilä 1975: ”Myllyrakennus on rakennettu 1910-luvulla tiilestä. Talossa on peltinen 
satulakatto, ikkunoiden ja ovien vuorilaudat on punamullattu. Rakennuksessa 
on aikanaan toiminut mylly. Sittemmin on alakerrassa ollut konepaja ja yläkerrassa asuntoja. V.1914 
siihen rakennettiin sähkölaitos, joka on edelleen toiminnassa. 1950-luvun lopusta lähtien rakennus 
on ollut vuokrattuna pienteollisuusyrityksille... Julkisivuja on muutettu aina tarpeen mukaan 
tekemällä ikkunoista ovia ja leventämällä aukkoja. Peltinen katto on korjauksen tarpeessa. Seinissä 
on paikoitellen pieniä halkeamia”. Tyynilä ei raportissaan tarkenna halkeamien sijainteja.  
 
Artikkelissaan Viilatehdas – muistomerkki varhaisesta teollisuudesta (Helsingin pitäjän vuosikirja 
1983, s. 69) Arne Heporauta kuvailee viilatehdasta ja myllyä: ”… Wahlbergin aikana ja hänen 
toimestaan rakennettiin alueelle myös mylly. Mylly sijaitsee joen toisella puolella. Se on 
satulakattoinen ja tiilestä muurattu. Päädyssä oleva maalattu porraskoristelu on lisätty myöhemmin” 
(Vrt Lindström Teollisuuslaitoksia Vantaalla 1964) 
 
Frondelius 1995 Vantaankosken kulttuurihistoriallinen inventointi: ”Vuonna 1890 ruukin entinen 
alue myllyineen tuli viilatehtaan omistajan W.W.Wahlbergin omistukseen. Hänellä oli jo tätä 
ennen ollut höyrymylly viilatehtaan yhteydessä” (s.13) 
 
Frondelius 1995: ”Martinkylän, myöhemmin ruukin myllyn paikalle rakennettiin siis nykyinen 
tiilimylly 1890-luvun alussa. Koska se tehtiin samalle kohdalle kuin aiempi mylly, ei aikaisemmasta 
myllystä ole enää mitään merkkejä havaittavissa. Tiilinen mylly on ollut jo vuosia tyhjillään ja on tätä 
nykyä ainakin ulkoa melko huonossa kunnossa. Mylly liittyy kiinteästi patoon ja on viilatehtaan 
ohella viimeisiä merkkejä Vantaankosken vilkkaasta teollisesta menneisyydestä.” (s.14) 
 
Ulrika Köngäs Vantaan ruukin jälkiä etsimässä (Helsingin pitäjä 2013): ” Vuonna 1890 myös vanha 
ruukin alue siirtyi Wahlbergille. Vanhan ruukin myllyn tilalle rakennettiin uusi mylly. Mahdollisesti 
ruukin raunioista satuja tiiliä käytettiin viilatehtaan ja sen myllyn rakentamisessa” (viite Frondelius ja 
Härö Vantaan ruukki, Museovirasto 1982) 
 
Pietilä 2020: ”Gustaf Herman Palmroos (1863–1934) oli asianajaja ja hoiti paljon juuri 

konkurssijuttuja. Hän jäi Wahlbergin viilatehtaan konkurssin jälkeen 1894 Wahlbergin jonkinlaiseksi 

liikekumppaniksi. Gösta Palmroos osti 21.6.1906 Berndt von Schantzilta myllyn, hänen osuutensa 

Vantaan koskesta, siihen kuuluvan myllypadon ja kaikki muut laitteet ja maa-alueen niiden alla.”  

…. ”Elokuussa 1908 ilmestyneessä Tidskrift för maskinister och lokomotivmän i Finland kuvataan 

käyntiä. Dahlforsin viilatehtaalla. Nimimerkki Aatto kertoo kirjoituksessaan, että viilatehtaan ja 

trasselitehtaan lisäksi tehtailija Wahlbergin aloitteesta ”on kosken länsirannalle pystytetty komea 

rakennus sähkölaitosta varten.” 
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Myös kiinteistön muun rakennuskannan ajoituksen suhteen on ollut epäselvyyksiä. Kiinteistön muita 
rakennuksia selitetään Tyynilän raportissa 1975: ”Uudempi korjaamorakennus on rakennettu 1950-
luvulla. Se on tehty osittain tiilestä osittain puusta. Rakennuksessa on peltinen satulakatto. Se on 
hyvässä kunnossa ja siinä toimii autokorjaamo. Vanhempi korjaamorakennus on rakennettu tiilestä. 
Rakennus on hyvässä kunnossa. Se on vähän myöhäisemmältä ajalta kuin myllyrakennus. Nykyisin 
siinä toimii autokorjaamo”.  
 
Tyynilän raportin pohjalta voisi olettaa, että ”vanhemmalla korjaamorakennuksella” on tarkoitettu 
tontin länsilaidassa ollutta tiilistä rakennusta, joka on tehty samalla tyylillä kuin myllyrakennuskin ja 
joka näkyy 1930-luvun valokuvissa. Tämän rakennuksen valmistumisaika olisi viimeistään 1920-luku 
ja purkuaika 1990-luku.  
 
Sen sijaan Tyynilän mainitsema ”1950-luvulla valmistunut uudempi korjaamorakennus” olisi 
rakennus, joka nykyisessä kartassa on ollut tiedolla navetta/varasto (103259372F) ja jonka 
valmistumisvuodeksi on esitetty 1928.  Tai mahdollisesti paikalla on ollut pienempi rakennus, jota on 
laajennettu merkittävästi 1950-luvulla. 
 

 
Pitäjänkartta 1933. Kartassa näkyy tien vieressä kiinteistön eteläreunalla oleva rakennus, joka kuitenkin 
vaikuttaa sijaitsevan eri kohdassa kuin alemmassa kartassa näkyvä varastorakennus. 
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Peruskartta 1958. Kartassa näkyy tien vieressä oleva pieni rakennus ja nykyinen navetta/varastorakennus. 

 
 
 

5.2. Vantaan säilyneet myllyt 
 

Vantaalla on säilynyt kaksi myllyrakennusta. Parhaiten säilynyt on vuonna 1935 valmistunut 
Söderlingin/Veinin mylly Tikkurilassa. Helsingin pitäjän kirkonkylän mylly on säilynyt myllypatoineen. 
Havukosken (Hanaböle) myllyrakennuksesta on jäljellä enää myllyn koneistot, itse rakennus on 
hävinnyt.  Myllyt ovat eri ajoilta, Pitäjän kirkonkylän mylly 1800-luvulta ja Söderlingin mylly 1930-
luvulta. Vantaankosken mylly on Vantaan ainoa tiilirakenteinen mylly ja samalla ainoa, jossa 
myllytoimintojen lisäksi on toiminut sähkövoimala ja pienteollisuutta. 
 

   
 
Söderlingin mylly, Tikkurila 1935 ja Helsingin pitäjän kirkonkylän mylly 1898. 
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6 RAKENNUSTEN NYKYTILA JA DOKUMENTOINTIVALOKUVAT 

6.1 Myllyrakennus lisärakennuksineen  

VTJ-PRT:  103395652L 

 
Kuvassa vasemmalla sähkölaitosrakennus, joka käsitellään erikseen ja oikealla myllyrakennus lisäosineen. 
 

  

 
 
 
 
 

1 Mylly ja 

trasselitehdas 

3 Höyrykattilahuone 

ja piippu 

2 Länsisivun 

lisärakennus 
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JULKISIVUT - MYLLYRAKENNUS 
 
POHJOISPÄÄTY 
 

 
Myllyn pohjoispäädyssä on säilynyt alkuperäinen aukotus. Seinät on rapattu uudelleen 2009 palon jälkeen ja 
rakennus katettu. Alkuperäiset ikkunat tai ovet eivät ole säiyneet. Ikkuna-aukkoja on pienennetty 2012 jälkeen 
mutta alkuperäinen koko erottuu hyvin sisäpuolen tiilimuurauksessa. 

 
Pohjoispääty 2007 ennen paloa. Päädyn tiilinen, rappaamatta jätetty porrastettu koristeosa näkyy hyvin, 
samoin ikkunoita kehystävät punaiset osat, jotka näkyvät myös 1930- ja 1950 -luvun kuvissa. Kuva Vantaan 
kaupunginmuseo 
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Myllyn pohjoispäädyn oviaukko ja 1837-1838 valmistunut pato. Myllyn alle tuleva vesiaukko on peitetty 
tilapäisellä suojalla. 
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Vuoden 2010 kuvissa näkyvät vesiaukon sillan rautaiset tukirakenteet. Rakenteissa on todennäköisesti käytetty 
masuunin purkuosia. Kuvat 9.9.2010 JM Vantaan kaupunginmuseo. 
 

 
9.9.2010 JM Vantaan kaupunginmuseo. 
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ITÄSIVU 
 

 
Myllyn Vantaankosken puoleisen itäsivun ikkuna-aukkoja ja rautaportaat. Portaiden alla oleva rakenne on 
tuhoutunut. 
 

     
 
Arkeologinen inventointi Vantaan masuuni 2020: ”Aikaisemmissa rakennusinventoinneissa on otaksuttu, että 
masuunin purkujätteenä syntyneitä tiiliä on hyödynnetty myllyrakennuksessa. Havainnot viittaavat siihen, että 
myllyn kantavissa rakenteissa on käytetty myös masuunin rautaosia: 1) myllyn alisen turbiinikanavan tukena 
oleva palkki muistuttaa masuuneissa yleisesti suuaukkojen kantavina tukina käytettyjä rautapalkkeja, 2) myllyn 
joen puoleiseen ulkoseinään upotetut porrasaskelmat ovat mahdollisesti masuunin panostustason 
muodostaneita rautaelementtejä (ne vastaavat pituuksiltaan ja kaarevilta muodoiltaan asemapiirroksessa 
näkyviä yksityiskohtia). Lisäksi myllyssä moniaalla näkyvien ratakiskojen alkuperä saattaa olla samanlainen.”  
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Itäsivun portaiden alapuolella olevan rakenteen jäänteitä.  

 
Itäsivun portaiden alapuolella olevan rakenteen jäänteitä.  
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ETELÄPÄÄTY 
 

 
Myllyn eteläpääty. Eteläpäädyssä on ollut trasselitehtaan tiloja ja myöhemmin pienteollisuutta/korjaamo. 
 

 
26.5.2008 Myllyn eteläpääty ennen 2009 paloa. Vantaan kaupunginmuseo. 
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LÄNSISIVU 

 
Myllyn länsipuolella on kaksi myllyn runkoon lisättyä rakennusosaa, pohjoisempi käytävämäinen osa (kuvassa 
vasemmalla) ja rakennuksen keskivaiheilla pohjakerroksen tasossa sijaitseva höyrykattilahuone. Lisäksi 
länsipuolella on erillinen pieni sivurakennus, jossa on mahdollisesti ollut sähkövoimalan toimintoja tai myllyn 
toimistotila. Tämä rakennus on käsitelty raportissa erikseen (Sähkölaitos) 
 

 
Myllyn länsiseinää, rakennuksen keskiosan höyrykattilahuone ja piippu. 
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Myllyn länsisivulla ikkuna-aukot ovat alkuperäisillä paikoillaan mutta niitä on korotettu pienemmiksi 2012 
jälkeen. Myllyn seinän halkeamista on mainittu jo Tyynilän 1975 raportissa, ”seinissä on paikoitellen pieniä 
halkeamia”, mutta raportissa ei ole täsmennystä missä. Osa halkeamista voi olla myös 2009 tulipalon 
aiheuttamia. 
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SISÄTILAT 
 

POHJOISPÄÄTY - MYLLYN TOIMINTATILAT, 1. kerros ja pohjakerros 

 

1. kerros 

 
Näkymä pohjoispäädyn ovelta kohti rakennuksen keskiosaa (1.kerros). Keskiosan seinä jakaa tilan 
pohjoispäädyn myllyyn ja eteläpäädyn trasselitehtaaseen. 
 

1 Mylly 
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Itäseinä oven vasemmalla puolella, eteläseinä ja 2009 jälkeen tehty katto.  
 

 
Eteläseinä. Lattiassa on aukko myllyn koneistoon pohjakerroksessa. 
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Myllyn länsiseinä oikealla. 
 

 
Länsiseinän oviaukko kohti sivurakennusta. 
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Länsiseinä ja pohjoisseinä, kulmaus. Aukko pohjakerrokseen. 
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Pohjoispäädyn oviaukko 
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Pohjakerros 

 
Myllyn pohjakerroksessa on myllyn koneistoja ja sähkövoimalan laitteistoja (alla). 
 

   
Pohjakerroksen pohjoispäädyssä on aukko ylös myllyn 1.kerrokseen. 
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Sama aukko 1.kerroksesta pohjakerrokseen. 
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ETELÄPÄÄTY - TRASSELITEHDAS  

SISÄTILAT, POHJAKERROS 

 

 
Kuva eteläpäädyn ovelta kohti rakennuksen keskiosaa, suoraan edessä myllyn ja trasselitehtaan väliseinä. 
 
            

2 Trasseli-

tehdas 
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Eteläpäädyn ovelta kohti rakennuksen keskiosan väliseinää. Katto on lisätty 2009 palon jälkeen. 
 

 
Trasselitehtaan puolella on säilynyt välikaton jäänteitä. Rakennuksen sisätilat ja puuosat tuhoutuivat 2009 
palossa. 
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Länsiseinä 
 

   
Trasselitehtaan tila on jaettu väliseinällä länsi- ja itäpuoleen.  
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Itäpuolen tiloja, oikealla ikkunat Vantaankoskelle päin. 
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Itä- ja eteläseinä, itäsivun ikkuna. 
 

 
Väliseinä itäpuolelta 
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Eteläpäädyn oviaukko ja länsisivun ikkuna 
 

 
Eteläpäädyn ikkunat 
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KANAVA MYLLYN ALLA 

 
Pohjoispäädyn kanava-aukko 
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Eteläpäädyn kanava-aukko. Kanava-aukko saattaa olla tätä myllyä edeltäneen, Vantaan ruukin ajalta 1830-60-l. 
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LÄNSISIVUN LISÄRAKENNUS – JULKISIVUT JA SISÄTILAT 

  

JULKISIVUT 

  
Myllyn tiilinen, käytävämäinen rakennusosa näkyy 1930-luvun ja 1956 valokuvissa.  
Rakennusosa oli katettu saumapelti/huopakatteella ja sen eteläsivulla oli ikkunoita 
 

2 Länsisivun 

lisärakennus 
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Rakennusosa on tuhoutunut lähes täysin tulipalossa 2009 ja katettu 2012 jälkeen tilapäisesti.  
Kuva pohjoispuolelta. 
 
 
 

 
Myllyyn johtava silta. Kuva lännestä. 

 



64 
 

SISÄTILAT 1 krs 

 
Lisärakennuksen 1 kerros pohjoisesta etelään 
 

 
Rakennuksen pohjoisseinä on tuhoutunut tulipalossa, myllynpuoleinen länsiseinä on pystyssä. 
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SISÄTILAT POHJAKERROS 

 
Sisäänkäynti sivurakennuksen pohjakerrokseen etelästä. Oikealla sisäänkäynti trasselitehtaan 
höyrykattilahuoneeseen. 
 

 
Pohjoisseinän kivinen alaosa on kaartuva, mahdollisesti osa 1837-38 patorakennetta. Yläosassa on 
tiilimuurattu seinä. 
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Pohjoisseinä kaartuu kohti myllyn pohjakerrosta. Rakennusosan itäseinältä on sisäänkäynti myllyn 
pohjakerrokseen, missä on sijainnut myllyn ja sähkölaitoksen koneistoja. Sisätiloissa on säilynyt osa myllyn 
alkuperäistä koristemaalausta, jossa ovi- ja ikkuna-aukot oli rajattu punamultamaalilla. 
 

 
Länsisivun tiilimuurattu seinä. 
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Katon hirsirakenteita.  
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HÖYRYKATTILAHUONE JA PIIPPU – julkisivut ja sisätilat 

  

 

  
Myllyn länsipuolen höyrykattilahuone ja trasselitehtaan piippu vuoden 1956 kuvassa. Höyrykattilahuone ja sen 
eteläpäädyssä sijaitseva tiilinen piippu valmistuivat trasselitehtaan tarpeisiin todennäköisesti 1910-luvulla. 
Teollisuusrakennuksille on tyypillistä kerroksellisuus ja lisärakennusten lisääminen tekniikan kehittyessä ja 
toimintojen muuttuessa.   
 

3 Höyrykattila-

huone ja piippu 
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Höyrykattilahuone etelästä. 
 

 
Höyrykattilahuone kesällä 2020.  
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Länsisivun sisäänkäynti ja ikkuna. 
 

    
Höyrykattilahuoneen sisällä on umpeen muurattuja ikkuna- ja oviaukkoja ja höyrykattila. 
 
”Pahoin ruostunut ja osin tuhoutunut höyrykattila on vielä paikallaan. Se on valmistettu Ruston & Proctor & Co 
Ltd, Lincoln England. Etuosassa on valettuna no 223366. Laite sisältyy tehtaan vuoden 1896 luetteloon nimellä 
Type D Cylindrical Multitubular Boiler.  Se saattaa siis olla siirretty trasselitehtaan mukana”. KP 2020 
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Huoneen itäseinällä on ovi myllyn pohjakerrokseen. Pohjoisseinällä on umpeen muurattu ikkuna. 
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PIIPPU 
 

 
 

 
Piipun tiilimuuraus on pahoin rapautunut etenkin myllyn puoleiselta itäsivulta. 
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6.2 Sähkölaitos 

VTJ-PRT 103395651K 

 
Sähkölaitos lännestä. 
 

 
 
 

Sähkölaitos 
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Myllyn yhteyteen 1906-07 rakennettu pieni sivurakennus on säilynyt kohtuullisesti. Rakennuksessa on 
saumapeltikatto (ei alkuperäinen), tiilimuuratut seinät, ja alkuperäiset aukotukset. Alkuperäiset ikkunat, 
eteläpäädyn ylempi 12-ruutuinen ja alempi vähintään 18-ruutuinen eivät ole säilyneet.  
 
 

 
Sivuirakennuksen eteläpäädyn ikkunat näkyvät hyvin vuoden 1956 kuvassa, samoin sen edustalla ollut 
kulkusilta myllyrakennukseen. Kulkusillasta on jäljellä rautaisia tukirakenteita. Vantaan kaupunginmuseon 
arkisto. 
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JULKISIVUT - Sähkölaitos 

POHJOISPÄÄTY 

 
Pohjoispäädyn aukotus on säilynyt. Ylempi ikkuna on todennäköisesti ollut vastaava 12-ruutuinen kuin 
eteläpäädyssäkin ja alempi 18-ruutuinen. Nykyinen 6-ruutuinen on vaihdettu paikalle myöhemmin. Myllyn 
alkuperäiset ikkunat näkyvät vielä 1950-luvun kuvissa, mutta 1970-luvun kuvissa ne on laudoitettu umpeen. 
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ITÄSIVU 

   
Itäsivulla on ovi pohjakerrokseen.  

 

ETELÄPÄÄTY 

 
Sähkölaitos etelästä. Yläkerrassa on ollut 12-ruutuinen ikkuna ja keskikerroksessa 18-ruutuinen.  
Nykyinen ikkuna on laitettu paikalle 2012 jälkeen.  
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Sähkölaitoksen eteläpuolella on myllyrakennuksen johtaneen kulkusillan rautaisia tukirakenteita ja törmässä 
vanhoja myllynkiviä. 

 

LÄNSISIVU 

 
Sähkölaitos lännestä. Rakennuksen alkuperäinen vaalea rappaus on kulunut pois ja tiilipinta on näkyvissä.  
Länsisivulla on sisäänkäynti 1.kerrokseen. 
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SISÄTILAT  

1.KRS 

 
Pohjoisseinä, alkuperäinen aukotus ja ikkunoiden päällä pystytiilimuuraus.  
 

     
Pohjoisseinän kattoa ja alempi ikkuna. 
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Itäseinä ja eteläseinä. Eteläseinällä on 2012 jälkeen lisätyt ikkunat.  
 

   
Länsiseinän oviaukko on alkuperäisellä paikallaan.  
Oven yläpuolen pystytiilimuuraus on osin pudonnut ja tiiliä on aseteltu takaisin. 
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POHJAKERROS 

 
Pohjakerroksen luonnonkivinen länsisivu ja betoninen pohjoisseinä. 
 

 
Pohjakerroksen länsiseinää. 
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Länsiseinän aukko. 
 

 
Länsiseinässä käytettyjä myllynkiviä. 
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Pohjakerroksen itäsivun oviaukko. 
 

 
Itäseinää. 
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6.3 Pato  

Vantaankosken pato sijaitsee Vantaanlaakson ja Viinikkalan kaupunginosien rajalla Kehä III:n ja 

Hämeenlinnantien risteyksen läheisyydessä Vantaanjoessa. Pato on noin 80 metriä pitkä ja ylittää 

Vantaankosken. Patoa on muutettu, korjattu ja laajennettu useissa vaiheissa, mm. keväisin 

jäidenlähtö on rikkonut patorakenteita viimeisen 180 vuoden aikana. 

Koskessa mainitaan olleen mylly jo 1500-luvulla. Mylly sai privilegiot vuonna 1774. Suunnilleen 

samalla paikalla ollut mylly esiintyy ensi kerran kartoissa vuonna 1833, jolloin myllyn yläpuolella oli 

kivitäytteiset hirsiarkut, jotka ohjasivat vettä myllyn vesiränniin. 

Nykyinen patolaite on rakennettu osaksi suurta Vantaan ruukin kokonaisuutta vuosina 1837-1838. 

Osakeyhtiö Vantaan ruukki perustettiin 1836, masuuni valmistui 1838. Tällä hetkellä pato on 

viimeinen säilynyt osa yli 30 rakennusta käsittäneestä ruukkiyhteisöstä. Vantaan ruukki oli 

valtakunnallisesti merkittävä ruukkikokeilu 1800-luvulla. Krimin sodan aikaan (1853-1856) tiedetään 

ruukin valmistaneen Venäjän keisarikunnan laskuun tykinkuulia ja pommeja. Läheisiltä pelloilta on 

löytynyt valettuja kuulia. Hiiliuunien- ja varastojen sijainnit on vielä paikallistettavissa maastossa. 

Pelloilla on runsaasti raudanteosta syntyvää lasimaista kuona-ainetta. Ruukki ja sen kiinteistöt 

jouduttiin myymään taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuonna 1849. Kiinteistöön kuului tuolloin saha 

ja mylly, Hämeenkylän kaivos, muutama maatila sekä Erikaksen ja Petas-gussin virkatalojen 

vuokraoikeus. Vuonna 1860 toiminta lopetettiin kokonaan ja ruukki myytiin everstinna Aurora 

Karamzinille. Tämä myi sen edelleen vuonna 1873 Carl Linderille. Alue vaihtoi omistajaa jälleen, ja 

tullessaan B.E. von Schanzin haltuun 1880 ruukkialue oli suurelta osin rappeutunut ja rakennukset 

hoitoa vailla.  1906 von Schanz myi alueen varatuomari Gösta Palmroosille, joka purki ruukin vanhan 

myllyn ja rakennutti paikalle nykyisen myllyn 1906-07. Osia vanhaan ruukkiin kuuluvista 

rakennuksista oli jäljellä vielä 1960-luvulla.  Ne kaikki kuitenkin purettiin Kehä III:n alta.  

Tukinuittoa varten koskeen rakennettiin uittoränni 1891.  

Padon ulkopinnat ovat suorakaiteen muotoisia melko tasaisia kiviä. Pato on tehty kauttaaltaan 

kivistä muuraamalla. Pato liittyy länsirantaan myllyrakenteiden välityksellä. Myllyn vedenottoaukon 

ja settiaukon välissä on noin kahdeksan metrin pituinen kivistä muurattu pato-osa. Settiaukko on 

noin kolmen metrin levyinen. Settiaukon ja itärannan välillä on noin 80 metrin mittainen 

ylisyöksypato. (2016 AV) 

Tehdyt kunnostustoimenpiteet 

-1993-94 patoa purettu itäreunalta, mutta hanketta ei ole toteutettu suunnitelman koko laajuudessa 

-pato kunnostettu 1998-99 kuntayhtymän kunnostusrahaston varoilla, suunnitelman laatinut IVO 

Power Engineering Oy, kunnostuksen toteutti Uudenmaan ympäristökeskus, työ sisälsi pääasiassa 

kivien uudelleen asennuksia ja saumauksia sekä kosken kalataloudellisen kunnostuksen. Padon 

kunnostukseen liittyen sen rakenteista tehtiin tarkka kuntoselvitys 1995 ja työselitys 1998 (Ivo 

Power Engineering Oy). 
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Nykytilanne 

-kalannousun kannalta ongelmana on vedenvirtauksen voimakkuus, jonka seurauksena pieni osa 

kaloista menehtyy ylösnousua yrittäessään 

-aiemmin tehty allastus ei ole toiminut/ se on siirtynyt 

-kalat nousevat länsireunaa pitkin matalan veden aikana 

-itäreunan aukosta kulkee enemmän vettä, ongelmana sen leviäminen useampaan uomaan padon 

alapuolella 

-länsirannalla on pilaantuneita maa-alueita, mm. lyijyä ja kuparia (2016 AV)  

 

 
Padon myllynpuoleinen länsiosa. Pato oli osa 1836 perustetun Vantaan ruukin toimintoja. Pato kertoo 
Vantaankosken 1800-luvun teollisesta historiasta ja on toiminut myös nykyisen 1907 valmistuneen myllyn ja 
sähkölaitoksen vesiä ohjaavana voimanlähteenä. Kuva Vantaan kaupunginmuseo 2009. 
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Padon länsipäätyä kesäkuussa 2020. Veden kulkuaukko myllyn ali on tukittu tilapäisesti, jotta sinne ei ajautuisi 
oksia tai puita. 
 

 
Padon länsipäädyn pohjoispuolta, ns. märkä puoli ylävirran puolella. Pato kunnostettiin ja sen itäpäätyyn 
lisättiin kala-aukko 1998-99 mutta sen alkuperäiset rakenteet ovat hyvin säilyneitä, etenkin myllyn puoleisessa 
länsipäädyssä. Padon kunnostus tehtiin huolella sen alkuperäisiä osia säästäen.  
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Padon länsipuolen settiaukkoa, noin 3 metriä leveä, on korjattu 1998-99. Korjauksen jälkeen alkuperäiset 
reunakivet asetettiin takaisin. 
 

 
Settiaukon eteläpuoli, ns. kuiva puoli kosken alavirran puolella. 
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Padon yläosa ja luonnonkivipintaa settiaukon kohdalla.  
 

 
Myllyn ja padon yhtymäkohta etelästä. Liitoskohtaa kunnostettiin padon korjauksessa 1998-99. 
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7. Yhteenveto ja arvot 

Vantaankosken mylly on osa Vantaankosken pitkää myllyperinnettä. Koskessa on ollut myllyjä 

keskiajalta lähtien, vanhimmat kirjatut tiedot ovat 1500-luvulta. Vantaanjoki on toiminut 

merkittävänä kulkuväylänä ja asutuksen leviämisreittinä. Vantaankosken voimaa on hyödynnetty 

vuosisatojen ajan. Kosken lähistölle syntyi useita kyliä, mm. nykyisen myllyn vieressä oleva 

Myllymäen kylä, jotka hyödynsivät kosken voimaa viljan jauhamisessa. 

Suomen teollisuus alkoi kehittyä voimakkaasti 1800-luvulla. Vantaankoskeen tuli aiempien myllyjen 

paikalle uusi Vantaan ruukin mylly 1838. Vantaan ruukki ja masuuni olivat aikansa merkittävä 

teollinen yritys Vantaalla. Ruukin ympärille kehittyi ajalle tyypillinen rakennuskanta ja ruukkiyhteisö. 

Ruukkitoiminnan päätyttyä Vantaankosken mylly jatkoi kyläläisten kotitarvemyllynä 1800-luvun 

loppuun saakka.  

Vuonna 1906 entiset ruukin rakennukset ja kiinteistö siirtyivät uudelle omistajalle, varatuomari 

Gösta Palmroosille. Palmroos purki vanhan myllyn ja rakennutti sen paikalle nykyisen Vantaankosken 

myllyn yhteistyökumppaninsa, tehtailija W.W.Wahlbergin kanssa. Kosken itärannalla sijaitsi jo 

Wahlbergin omistama Dahlforsin viilatehdas rakennuksineen. Viilatehtaalle valmistui uusi tiilinen 

tehdasrakennus 1903.  

Vantaankosken mylly edustaa paitsi vuosisatojen ajan jatkunutta myllyperinnettä, myös 1900-luvun 

alun teollistumista ja vantaalaista pienyrittäjyyttä. Rakennuksena mylly vertautuu ajan 

pienteollisuus- ja tehdasrakennuksiin, etenkin vastarannan 1903 valmistuneeseen Dahlforsin 

viilatehtaaseen. Rakennuksiin lisättiin teollisuusrakennuksille tyypillisesti lisätiloja ja laajennusosia 

tekniikan kehittymisen, koneistumisen ja toimintojen muuttumisen myötä hyvinkin nopeassa 

tahdissa. Vantaankosken myllyssä toimi viljamyllyn lisäksi trasselien valmistus- ja puhdistuslaitos, 

sähkövoimala ja saha. Myllyn sähkövoimala tuotti sähköä läheiselle kylälle ja Wahlbergin 

viilatehtaalle.  

Rakennuksessa on ollut tehdasrakennuksille tyypilliset suuret, pieniruutuiset ikkunat ja sisätilat on 

pyritty valaisemaan hyvin. Rakennuksen pinnoissa on edelleen näkyvissä osia hienovaraisesta 

koristelusta; mm. rapattu valkoinen pinta sekä ikkunoita ja oviaukkoja kehystäneet punamullatut 

osat (näkyvissä pohjakerroksessa). Katon alaosassa ollut porrastettu koristekuvio ja nurkkien 

punamullalla maalatut osat ovat hävinneet viimeistään 2009 palossa. 1900-luvun alussa 

teollisuusrakennusten koristeellisuus alkoi muuttua pelkistettyyn ja käytännöllisempään suuntaan. 

Vantaankosken myllyssä on vielä jäljellä joitakin pelkästään esteettisessä tarkoituksessa tehtyjä 

elementtejä. 

Vantaankosken mylly edustaa Vantaalla erittäin harvinaista rakennustyyppiä. Aikanaan yleisiä 

myllyrakennuksia on nykyään jäljellä kolme. Parhaiten säilynyt on vuonna 1935 valmistunut 

Söderlingin/Veinin mylly Tikkurilassa. Helsingin pitäjän kirkonkylän mylly lähellä kirkkoa on säilynyt 

myllypatoineen. Havukosken (Hanaböle) myllyrakennuksesta on jäljellä enää myllyn koneistot, itse 

rakennus on hävinnyt.  Säilyneet myllyt ovat hirsi/lautarakenteisia. Myllyt ovat eri ajoilta, Pitäjän 

kirkonkylän mylly 1800-luvulta ja Söderlingin mylly 1930-luvulta. Vantaankosken mylly on Vantaan 

ainoa tiilirakenteinen mylly ja samalla ainoa, jossa myllytoimintojen lisäksi on toiminut sähkövoimala 

ja pienteollisuutta. Rakennus edustaa hyvin aikansa teollistumista ja sähkövoiman käyttöönottoa. 
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Myllyn keskeisiä piirteitä ovat rakennuksen sijainti, koko ja muoto, aukotus sekä materiaalit. 

Alkuperäinen valkoinen rappaus ja punamultamaalaus ovien ja ikkunoiden ympärillä, rakennuksen 

nurkissa sekä katon alaosassa on ollut rakennukselle tunnusomainen yksityiskohta, samoin 

tehdasrakennukselle tyypilliset suuret, pieniruutuiset ikkunat. Rakennuksen sisätilat ovat 

tuhoutuneet pahoin tulipaloissa. Sisätilojen keskeinen piirre on rakennuksen jako pohjois- ja 

eteläpäätyyn erillisten toimintojen mukaan (mylly ja teollisuus). Myös kerroksellinen rakenne on 

myllyrakennukselle tyypillinen (vrt. tuhoutuneet välikatot). Mahdollisessa 

korjaus/uudisrakentamisessa olisi hyvä käyttää aikakaudelle (1900-1910) tyypillisiä 

rakennustekniikoita, pintoja ja materiaaleja. 

Vantaankosken pato on erityisen arvokas osa alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa. Pato on ollut 

olennainen osa sekä Vantaan ruukin (1836-60) että Vantaankosken myllyn (1907-1975) toimintaa. 

Padolla on itsenäistä historiallista arvoa osana ruukin toimintoja. Padon Vantaankosken myllyn 

pohjakerroksessa oleva (länsisivun lisärakennuksen pohjakerros) osa on arvokas ja hyvin säilynyt osa 

patoa. Myös myllyn alla kulkeva vesiuoman sisään- ja ulostuloaukot omaavat vahvan 

kulttuurihistoriallisen arvon osana myllyn ja siinä toimineen sähkölaitoksen toimintoja. Etenkin 

padon myllyn puoleinen länsiosa on hyvin säilynyt ja edustava 1800-luvun alkupuolen patorakenne.  

Vantaankosken myllyn ja vastarannan Dahlforsin viilatehtaan rakennukset muodostavat arvokkaan 

rakennetun ympäristön kokonaisuuden. Vantaankosken alue rakennuksineen ja patoineen edustaa 

monipuolisesti Vantaan varhaista teollista historiaa ja alueen muutosta maataloudesta kohti 

monipuolista teollisuus- ja yrityskulttuuria. 
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Vantaankosken myllyn ja padon kulttuurihistorialliset arvot:  

MYLLYRAKENNUS  

Harvinaisuusarvot: Vastaavan kaltaisia rakennuksia on säilynyt vain yksi tai muutamia Vantaan 

alueella. Vantaalla on säilynyt vain kaksi muuta myllyä, Tikkurilassa ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä. 

Vantaankosken mylly on Vantaan ainoa tiilirakenteinen mylly ja ainoa säilynyt 1900-luvun alun 

myllyrakennus. Rakennus edustaa alueella harvinaista myllyn, pienteollisuusrakennuksen ja 

sähkövoimalan yhdistelmää.  

Tyypillisyysarvot: Rakennus on historiallisesti tyypillinen omalle alueelleen. Paikalla on ollut myllyjä 

keskiajalta lähtien. Vanhimmat maininnat Vantaankosken myllyistä ovat 1500-luvulta. Rakennus 

edustaa oman aikansa (1900-luvun alku) myllyrakentamista, jossa perinteisen myllyn toiminnot 

koneistuivat, myllyihin hankittiin uutta tekniikkaa ja rakennukseen sisällytettiin useita toimintoja. 

Rakennuksen toiminta myllyn lisäksi sähkövoimalana oli aikakaudelle tyypillistä. Rakennuksen 

tyylihistorialliset ja rakennustekniset piirteet toistuvat vastarannalla sijaitsevassa, samalta 

aikakaudelta olevassa Viilatehtaan rakennuksessa. 

Edustavuusarvot: Rakennus on edustava esimerkki alueensa, rakennusaikansa, rakennuttajansa tai 

lajityyppinsä tyypillisestä rakentamistavasta tai tyylistä. Rakennuksessa on käytetty aikakaudelle 

tyypillisiä materiaaleja ja hyödynnetty ajan tavan mukaan myös aiempien rakennusten materiaaleja, 

mm. slagitiilet ja tukirakenteina käytetyt rautakiskot. 

Alkuperäisyysarvot: Rakennuksen katto ja sisätilat ovat pääosin tuhoutuneet tulipalon seurauksena. 

Säilyneitä osia ovat kokonaismuoto, sisätilojen tilajako, aukotus, pohjakerroksessa oleva patomuuri 

ja pohjakerroksen ovea kehystävä maalaus, seinien tiilimuuraus ja siinä käytetyt slagitiilet sekä 

myllyn alittavan vesiuoman sisään- ja ulostuloaukot. 

Historiallinen todistusvoimaisuus: Rakennuksella on merkitystä historiallisen prosessin, tapahtuman 

tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä. Vantaankosken mylly 

edustaa myllyperinteen lisäksi aikakaudelle tyypillistä pienteollisuutta ja erilaisten toimintojen 

yhdistämistä rakennuksessa; mylly, trasselien valmistus ja puhdistus, sähkövoimala. Rakennus 

edustaa paitsi myllyhistoriaa, myös 1900-luvun alun pienteollisuutta ja sähköntuotannon historiaa 

Vantaalla. Mylly ja kosken vastarannalla sijaitseva Viilatehdas muodostavat vuosisadan alun 

teollisuushistoriasta kertovan kokonaisuuden Vantaankoskella. 

Historiallinen kerroksisuus: Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja 

tyylipiirteet, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla rakentamisen ja käytön historiaa ja jatkuvuutta. 

Rakennuksessa on teollisuusrakennukselle tyypillisesti eri aikakausina lisättyjä rakennusosia, joita on 

lisätty muuttuneen käytön ja teknisten uudistusten myötä. Pienteollisuuden tarpeisiin 1910-luvulla 

lisätty piippu kertoo rakennuksen teollisesta toiminnasta. 

Ympäristöarvot: Vantaankosken mylly sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä Vantaanjokilaakson 

maisema-alueella. Sen pohjoispuolella on Suuri rantatie (RKY), eteläpuolella on Vantaan vanhin 

puusilta (1876) ja Suuren rantatien myöhempi linjaus. Vantaankosken mylly on merkittävä osa 

Vantaankosken perinteisestä koskimaisemaa. Mylly edustaa paikalla ollutta, vuosisatoja jatkunutta 

myllytoimintaa ja myöhempää teollista toimintaa. Rakennus muodostaa tärkeän näkymän etenkin 

Kuninkaantien ylittävältä puusillalta katsottaessa.  

Arvotustaso: Paikallisesti arvokas, Luokitustunnus R2.  
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SÄHKÖLAITOS 

Harvinaisuusarvot: Vastaavan kaltaisia rakennuksia on säilynyt vain yksi tai muutamia Vantaan 

alueella. Rakennus liittyy kiinteästi Vantaankosken myllyn toimintoihin.  

Tyypillisyysarvot: Rakennus on historiallisesti tyypillinen omalle alueelleen. Rakennuksen 

tyylipiirteet, materiaalit ja rakennustekniikka seuraavat myllyn ja viilatehtaan vastaavia piirteitä, 

mm. tiilimuuraus, slagitiilet, myllynkivien ja rautakiskojen käyttö rakenteiden tukemisessa. 

Alkuperäisyysarvot: Rakennuksessa on säilynyt hyvin sen alkuperäiset materiaalit ja rakenteet. 

Säilyneitä osia ovat mm. yläkerroksen sisätilat, rautaiset tukirakenteet ja aukotus sekä 

pohjakerroksen aukotus, länsiseinän luonnonkivimuuraus ja tukirakenteissa käytetyt myllynkivet. 

Historiallinen todistusvoimaisuus: Rakennus edustaa osana myllyn kokonaisuutta paitsi 

myllyhistoriaa, myös 1900-luvun alun sähköntuotannon historiaa Vantaalla.  

Historiallinen kerroksisuus: Rakennuksessa on ollut erilaisia toimintoja myllyn tarpeista riippuen.  

Rakennuksen pohjakerroksessa on hyödynnetty aiemman rakennuksen osia. 

Ympäristöarvot: Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä Vantaanjokilaakson maisema-

alueella. Sen pohjoispuolella on Suuri rantatie (RKY), eteläpuolella on Vantaan vanhin puusilta (1876) 

ja Suuren rantatien myöhempi linjaus. Rakennus muodostaa keskeisen näkymän kiinteistön piha-

alueella osana myllyä. 

Arvotustaso: Paikallisesti arvokas, Luokitustunnus R2 

PATO  

Harvinaisuusarvot: Vastaavan kaltaisia rakennuksia on säilynyt vain yksi tai muutamia Vantaan 

alueella. Pato on viimeinen säilynyt osa yli 30 rakennusta käsittäneestä 1830-luvun ruukkiyhteisöstä. 

Pato on ainoa näkyvissä oleva jäänne Vantaan varhaisimmasta teollisesta toiminnasta, joka sai 

alkunsa Vantaankoskella vuonna 1788 perustetusta hopea- ja lyijysulatosta. Vantaalla ei ole säilynyt 

juurikaan vanhoja patoja, kaksi muuta ovat Tikkurilassa ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä. 

Tyypillisyysarvot: Rakennus on historiallisesti tyypillinen omalle alueelleen. Pato on tyypillinen tapa 

hyödyntää kosken vesivoimaa mylly- teollisuus ja sähkövoimalakäytössä. Padon piirteet ovat 

tyypillisiä aikakauden patorakenteille.  

Edustavuusarvot: Rakennus on edustava esimerkki rakennusaikansa ja lajityyppinsä tyypillisestä 

rakentamistavasta tai tyylistä.  

Alkuperäisyysarvot: Patorakennelmassa ilmenee tai jatkuu alkuperäinen tai sitä vastaava käyttö, 

rakentamistapa ja materiaali. Patoa on muutettu, korjattu ja laajennettu useissa vaiheissa, mm. 

keväisin jäidenlähtö on rikkonut patorakenteita. Tästä huolimatta padon alkuperäiset osat ovat 

säilyneet hyvin ja siinä on edelleen selvästi nähtävissä 1800-luvun alkupuolen patorakenne 

luonnonkivimuurauksineen, etenkin myllyn puoleisessa länsipäädyssä. Padon alkuperäinen 

Vantaankosken ylittävä kokonaisuus on hyvin nähtävissä kosken molemmilla rannoilla.  
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Historiallinen todistusvoimaisuus: Vantaankosken padolla on suuri merkitys historiallisen prosessin, 

tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä. Nykyinen 

patolaite on rakennettu osaksi Vantaan ruukin kokonaisuutta vuosina 1837-1838. Vantaan ruukki oli 

valtakunnallisesti merkittävä ruukkikokeilu 1800-luvulla. Patolaite on ollut keskeinen myös paikalla 

sijainneelle myllytoiminnalle ja 1900-luvulla myllyn, sähkölaitoksen ja pienteollisuuden toiminnoille. 

Pato edustaa paikalla 1830-luvulta lähtien jatkunutta pienteollisuustoimintaa ja kosken voiman 

monipuolista hyödyntämistä ruukin, myllyn ja sähkölaitoksen toiminnoissa.  

Historiallinen kerroksisuus: Patoa on rakennettu ja korjattu eri aikoina ja käytetty eri toiminnoissa. 

Padon länsiosassa on 1890-luvulla tukinuittoa varten rakennettu settiaukko ja itäpäätyyn on 1990-

luvulla lisätty kalatieaukko. Padossa on näkyvissä myöhempiä betonisia korjauksia mutta tästä 

huolimatta padon kokonaisuus ilmentää sen historiallista käyttöä. 

Ympäristöarvot: Vantaankosken pato sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä Vantaanjokilaakson 

maisema-alueella. Sen pohjoispuolella on kulkenut Suuri rantatie (RKY), eteläpuolella on Vantaan 

vanhin puusilta (1876) ja Suuren rantatien myöhempi linjaus. Vantaankosken pato on merkittävä osa 

Vantaankosken kulttuuriympäristöä ja perinteistä koskimaisemaa. Pato vesipeileineen ja padon 

aikaansaama putous koskessa muodostaa vaikuttavan näkymän etenkin Kuninkaantien ylittävältä 

puusillalta katsottaessa. Pato putouksineen vaikuttaa positiivisesti myös alueen äänimaisemaan 

peittäen läheisen tien äänet. 

Arvotustaso: Paikallisesti arvokas, Luokitustunnus R1  
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Vantaankosken myllyn ja padon kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennusosat ja  

ajalliset kerrostumat: 

Punainen: 1830-luku 

Sininen: 1906-07 

Vihreä: 1910-luku 

  

 

 

 

Sivurakennuksen 

yläkerroksen arvot ovat 

vähäiset. 

Pohjakerroksen 

luonnonkivistä muurattu 

patoseinämä on osa 1830-

luvulla valmistuneen padon 

kokonaisuutta, kts. kuva 

alla. Patoseinämällä on 

kulttuurihistoriallista arvoa. 

Myllyrakennuksen kokonaismuoto ja 

rakennuksen pohjois- ja eteläpäätyyn jakava 

väliseinä ovat rakennuksen alkuperäisiä ja 

säilyneitä osia.  

Myllyn alitse menevä kanava ja sen sisään- ja 

ulostuloaukot ovat mahdollisesti vanhemman, 

1830-luvun myllyn säilyneitä osia ja ovat olleet 

keskeisiä myös nykyisen myllyn toiminnassa. 

Rakennuksen eteläpäädyssä oleva väliseinä on 

myöhempi lisäys ja sen arvot ovat vähäiset. 

 

1910-luvulla lisätty 

höyrykattilahuone ja piippu 

ovat keskeinen osa 

rakennuksen historiallista 

kerroksisuutta ja edustavat 

rakennuksen käyttöä 

pienteollisessa toiminnassa.  

Pato on kulttuurihistoriallisesti 

erittäin arvokas ja ainoa 

säilynyt jäänne 1830-luvun 

ruukkitoiminnasta. Padossa on 

säilynyt hyvin alkuperäinen, 

luonnonkivistä muurattu 

rakenne.  

Padon länsipääty liittyy 

toiminnallisesti 

myllyrakennukseen. Pato on 

ollut olennainen osa aiemman 

ruukin, myllyn ja 1900-luvun 

alun myllyn, sähkölaitoksen ja 

pienteollisuuden toimintoja.  

Padossa on näkyvissä 

muutoksia padon käytössä, 

mm. settiaukko, kala-aukko ja 

myöhempiä betonikorjauksia. 

Muutokset eivät olennaisesti 

heikennä padon arvoa. 

Ns sähkölaitoksella on 

kulttuurihistoriallista arvoa 

osana myllyn toimintoja ja 

teollista historiaa. 
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Myllyn alittava vesikanava, sisääntuloaukko ja patorakenne  

 

 
Myllyn alittava vesikanava, ulostuloaukko. 
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Vasemmalla myllyn pohjakerroksen luonnonkivimuurattu padon osa. Oikealla näkyy pohjakerroksen oven 
maalauskoristelu. Vastaava koristemaalaus on ollut ikkunoiden ja ovien ympärillä, rakennuksen kulmissa ja 
katon rajassa. 

 

Rakennuksen mahdolliseen tulevaan käyttöön liittyviä kysymyksiä: 

Rakennuksen korotus: Rakennus ei ole enää alkuperäisessä kunnossa. Sen katto on tuhoutunut 

tulipalossa 2009 ja alkuperäinen korkeus on menetetty. Rakennuksen arkkitehtoninen 

kokonaishahmo kestää muutoksen. Rakennustyypille (mylly/pienteollisuusrakennus) on tyypillistä 

rakennusosien lisääminen käytön muuttuessa.  

Piippu: Rakennuksen piippu ja siihen liittyvä höyrykattilahuone on lisätty rakennukseen 1910-luvulla 

osana rakennuksen pienteollista käyttöä. Rakennusosat ovat osa rakennuksen historiallista 

kerroksisuutta ja kertovat sen käytöstä. Piippu on olennainen teollisen tuotannon ja toimintojen 

tunnusmerkki. Rakennusosilla on kulttuurihistoriallista arvoa. 

Rakennuksen mahdollisessa uudisrakentamisessa suositellaan käyttämään mahdollisimman paljon 

alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja tekniikoita. Alkuperäiset suuret, pieniruutuiset 

puuikkunat ovat olleet rakennuksen tunnusomainen piirre, samoin ovien, ikkunoiden, rakennuksen 

kulmien ja katonrajan koristemaalaus. 

Bussin kääntöpaikka tontilla Tontin eteläosan varasto/navettarakennus (103259372F) on myöhempi 

osa tontin rakennuskantaa, eikä liity myllyn kokonaisuuteen. Sen kulttuurihistorialliset arvot ovat 

vähäiset (kts.kartta alla). 
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Tontin eteläosan 

varasto/navettarakennus 

(103259372F), 

rakennuksen 

kulttuurihistorialliset 

arvot ovat vähäiset. 
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